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Вашингтон. — Президент 
Айзенгавер був присутній на 
відкритті нового дому Амери
канської Федерації Праці — 
Конгресу Індустріальних Ор
ганізацій, в якому містити
меться головна Управа цісі 
об'єднаної робітничої органі
зації. Президент закликав ор
ганізоване робітництво, щоб 
воно „служило своїм чле
нам, ж не панувало над ни
ми". Айзенгавер закликав та
кож до „збереженая демокра
тичних робітничих інститу
цій", бо тепер зорганізоване 
робітництво мас перед собою 
ще більшу відповідальність, 
об'єднавшися в одній великій 
організацій Айзенгавер ска
з а в : „Я тішуся, що прези
дент Міні запросив мене по 
сусідському на цю врочис
тість. Тепер, коли ми с таки
ми близькими сусідами (ро
бітничий дім стоїть проти Бі
лого Дому), і коли я виявив 
свою волю ще впродовж чо
тирьох років буди вашим су
сідом, то 41 ще більш вдоволе
ння з того факту, що мати
му таких сусідів". Перед Пре
зидентом промовляв голова 
АФП-КІО Джордж Міні, який 
заявив, що нововідкритий ро
бітничий дім служитиме та
ким засадам: 1. Продовжува
тиме здійснювати ті дорого
цінні ідеали, які Ьисловлені 
в нашій Інституції — 2V Збе
реження миру. .-—З. Працю-
ватн для здійснювання . тих 
можливостей і людського по
ступу, які можна осягнути ті 

мир. — Айзенгавер сказав, 
що радо вітатиме в Білому 
Домі людей, які стоять на та
кій платформі і обговорюва
тиме з ними справи, які ці
кавитимуть і робітництво і у 
ряд. Згадуючи, що зоргані
зоване робітництво мас дба
ти про збереження вільних 
демократичних інституцій, — 
Президент підкреслив, що та
ке саме завдання мас перед 
собою і його уряд. „На пер
шому місці стоять люди, ка
зав Президент. Кожна особа, 
яка знаходиться в цій залі, і 
всі ваші члени в цілій країні, 
згідно з нашим розумінням с 
важливіші від всіх інших 
проблем, які існують в нашій 
державі. Тому відданість слу
жбі для народу — це обов'я
зок і зорганізованого робіт
ництва і уряду". Президент 
закінчив свою коротку про
мову заявою про те, що на
певно всі тішаться з того фа
кту, що відкривається цей 
дім, в якому зможуть/ працю
вати люди, :до корнстають із 
дійсного добробуту, безпеки, 
миру, а головно з волі. Тому 
всі повинні поздоровити зор
ганізоване робітництво з цим 
успіхом, який дасть йому мо
жливість працювати в тому 
дусі, щоб всі мали рівні мо
жливості життя. „Всі, _ між 
вільним американським наро
дом, у ЗДА" . Робітничий Дім 
збудований із мармуру зі 
стейту Тенессі. Головна ве
лика заля два поверхи зав
вишки мав стіни, прикрашені 
мозаїками проекту Люмена 

льки тоді, коли буде воля і М. Вінтера з Ню Иорку 

Д-р Мілтон Айзенгавер не довіряє 
примирливим жестам комуністів 

Бостон, Массачусетс — Брат вій філософії або в кінцевих 
Президента, який с президен
том Пеяснлвенійського універ
ситету, д-р Мілтон Айзенгавер 
промовляв на' з а к і н ч є н н я 
шкільного року в Бостонсько-
ку університеті і висловив свій 
скептицизм до мирових заяв 
совєтських політиків та до щи 
рости відкинення метод Сталі
на, Президентів брат сказав: 
„Направду ніхто не може ві
рити, що заіснувала якась 
основна зміна в комуністич-

цілях їхньої програми". Д-р 
Мілтон Айзенгавер заявив, Що 
внаслідок с о в с т с ь них заяв 
можна буде тільки легше вес
ти переговори в справі вирі
шення різних проблем, але 
треба сумніватися, чи ті пере
говори дадуть світові дійсне 
відпруження. Президент Бос-
тонського Університету д-р 
Гаролд С. Кейс передав д-рові 
Мілтонові Айзенгаверові по
чесний докторат свого універ
ситету. 

Фолсом за зменшення пенсійного віку тільки 
вдовам 

Вашингтон. — Секретар 
здоров'я, виховання і добро
дійносте Маріон Б. Фолсом 
заявив, що законопроект про 
соцІяльие з а б е з п е ч е ння, 
прийнятий Сенатською Фі
нансовою Комісією, „в своїй 
основі с здоровий" і на ньо
го може погодитися уряд. Се
натська Фінансова Комісія у-
хвалила зменшити пенсійний 
вік вдів з 65-ох до 62-ох ро
ків та поширити соціяльне 

забезпечення на 200,000 до
даткових працівників, вклю
чаючи до нього і адвокатів 
та дентистів. Таким чином 
Сенатська Фінансова Комісія 
відкинула законопроект, ух
валений в минулому році Па
латою Репрезентантів, згідно 
з яким треба б було зменши
ти пенсійний вік усім жін
кам до 62-ох року, а нездіб
ним до праці затрудненнм до 
50-го року життя. 

Ніксон передбачає перемогу Айзенгавера 
Вашингтон. — Віце-прези

дент Рнчард М. Ніксон про
мовляв на зборах Громадян
ського Комітету для переви-
бору Айзенгавера і твердив, 
що перемога президента Ай-

річних виборах, то „меншість 
буде вирішувати, хто мас бути 
президентом і хто мас мати 
контролю в Сенаті і Палаті 
Репрезентантів." МалА участь 
виборців у правиборах свід
чить про те, що існус апатія 

зенгавера в цьому'році буде • серед громадянства вирішу 
більша в порівнянні з 1052-им вати такі важливі справи, як 
роком, якщо всі прихильники вибори президента і конгрес-
Президента масово підуть Д0|Менів та частини сенаторів 
виборів. Ніксон казав, що де
мократи будуть „внемівати" 
політику миру і добробуту 
Айзенгавера, але американ
ський нарід „любить цю по
літику і хоче, щоб її продов
жувати" в тому самому дусі 
ще дальші чотири роки. Але 
Ніксон заявив, що якщо не. 
буде великої участи в цього 

На цих самих зборах про
мовляв і секретар Білого До
му Джеймс С. Гагерті, який 
твердив, що демократи вести
муть „гостру є нечесну вибор
чу кампанію, бо не мають ви-
виборчих проблем, які мо-

ТЕКСТ ОПРИЛЮДНЕНОЇ ПРОМОВИ ХРУЩОВА 
ВКАЗУЄ НА МОЖЛИВІСТЬ, ЩО СТАЛІНА ВБИТО 

ХРУЩОВ ВИЯВЛЯЄ ПЛЯНИ СТАЛІНА ПРО 
ДЕПОРТУВАННЯ ВСІХ УКРАЇНЦІВ 

З УКРАЇНИ 
Вашингтон. — В кількох 

місцях опублікованої держав
ним департаментом ЗДА се
кретної промови Хрущова, що 
її він виголосив під час 20-го 
з'їзду КПСС, с згадки про У-
країну і про ліквідацію дея-

гли б протиставятя-конструк- , ш х п р о в і д н и х українських 
пілнш республіканській про 
грамі. 

Українці Ню Геивену демонструють проти 
делегації совєтських „церковників" 

Ню Гейвен. — Делегацію української православної та 
совєтських „церковників", яка ' української католицької цер-
прнбула сюди в понеділок ков. Однією з пікетувальннх 

. груп проводив Впр. о. Петро 
4-ГО ЧерВНЯ Ц. P.. Щ о б ВЗЯТІНл Р 1 . * ' . і Опаренко, парох місцевої пра-
участь в прийнятті влаштова-1 вославної церкви. Делегацію 
ному Сн.іі.сі.ким Університе
том, зустріли на території Уні
верситету українські пікету-
вальннки транспарентами з 
надписами „Геть з агентами 
Булґаніна та Хрущова!" й ін
шими. Як подас ,,Ню Иорк 
Тайме" в числі з б червня у 
пікетуванні взяли участь чле
ни нюгейвенських парохій — 

совстських церковників мусі-
ла ввесь час охоронювати пе
ред обуреними демонстранта
ми університетська п о л і ц ія. 
Під час прийняття у згадано
му університеті „митрополит" 
Ніколай говорив про те, що 
церква не противиться науці і 
що науку можна цілком добре 
погодити з вірою. 

Поліція знайшла 90,000 долярів, пограбо
ваних в банку Брінкса 

Бостон, Массачусетс. — А-
ґевтв ФБІ і поліція знайшли 
коло 90,000 долярів, які ще 
в 1950 році пограбували були 
бандити в байку Брінкса. То
ді бандити пограбували були 
1,218,000 долярів. Поліція 
спершу заарештувала робИі 
вика Джорджа Пегті, який k 

сяти-долярові банкноти. В йо
го мешканні в готелі знайде
но 4,635 долярів. Гадають, що 
Пеггі виявив поліції дальших 
спільників, і- тим способом 
після, шістьох років вдалося 
знайти частину тих грошей, 
що були пограбовані ще в січ
ні 1950. Майже всі спільники 

комуністів. Окремий уступ 
своєї промови Хрущов при
святив масовим депоратціям, 
наказаних буцімто Сталіним, 
цілих народів з їхніх спокон
вічних земель поселення. — 
Згадуючи ці депортації, Хру
щов заявив, що разом з усім 
населенням депортовано на
віть комуністів і комсомоль
ців і що ці депортації не бу
ли подиктовані ніякими стра
тегічними оглядами. Так в 
1943 році Сталін наказав ви
селити з місць, де вони жи
ли, всіх карачаїв і населення 
всієї калмицької автономної 
республіки. В березні 1944 
р. депортовано всіх чеченців 
й "інгушів і зліквідовано Че-
чеисько-Інгушську Автоном
ну Республіку, а в квітні 
1944 р. депортовано всіх бал
карців з Кабардинсько-Бал-
карської Автономної Респуб
ліки. В дальшому, за сло-

тому. що їх було за багато і 
не було місця, куди б їх усіх 
можна було депортувати. Го
ворив у своїй промові Хру
щов теж про ліквідацію Ста
ліним старих заслужених ко
муністів між' ними и таких 
пацифікаторів України. як 
Косіор і Постишев. та Улас 
Чубар, голова Ради Народних 
Комісарів Української СССР 
в 1923-33 pp., обраний в чле
ни Політбюра в 1935 році. 
Хрущов виявив, що Косіора і 
Чубаря переслухував за на
казом Сталіна слідчий суд
дя Родос, „людина з пташи
ним мізком і морально цілко
витий дегенерат", який пото
му й сам признався, ідо він 
стосував всіх можливих тор
тур, щоб вимусити на підсуд
них признання до вини тіль
ки тому, бо йому сказано, що 
це вороги народу і що їх 
треба засудити. Говорив Хру
щов у своїй промові тільки 
про сталінський терор супро
ти комуністів. Про те, що лік
відовано десятками тисяч у-
країнських селян, робітни
ків й інтелігенцію і що в цій 
ліквідації брали активну у-
часть теперішні Хрущови й 
Каґановичі з власної волі й 

Балтіморі звернув увагу по-1 того грабунку заарештовані, 
ліції, видаючи запідозрені де-1 в тюрмі сидять вже 11 осіб. 

вами Хрущова, українці о-1 інколи без наказу Сталіна — 
минули депортувавнл тільки і Хрущов не згадав ні словом. 

Рада Безпеки надала одноголосно новий 
мандат Гаммершилдові в справі Сер. Сходу 
' Об'єднані Нації. — В попе-1 його арабськими сусідами 

ділок 4 червня ц. р. Рада | » н а _ в а з і взаємно сприйнят-

Вашингтон. — Підозріння, 
що його давно мали люди в 
Совстах і в широкому світі, 
Що Сталін не помер природ
ною смертю, а ту смерть при-
епішилн ного найближчі 
співробітники, скріпилось піс
ля оприлюднення танного до 
цього часу тексту промови 
Хрущова, виголошеної на 
тайному засіданні 20-го з'їзду 
Комуністичної партії СССР у 
Москві 24 лютого ц. р. Деякі 
часописи у вільному світі 
твердять тепер одверто, що 
Сталіна вбили, щоб недопус-
тнти до дальшого винищу
вання ним большевнцької 
верхівки і щоб рятувоти Со-
встськнй Союз перед немину
чою воєнною катастрофою, 
яку Сталін провокував своєю 
безвідповідальною політикою. 
У „НИТаймсі" читаємо у 
статті Геррнсона Солсбері: 
„Ясне твердження Хрущова, 
що Сталін плянував вини
щення теперішньої групи 
старших совстських лідерів, 
залишає видно відкриту до
рогу для майбутньої заяви 
щодо смерти Сталіна, на ви
падок, коли б показалося, 
що Сталін не помер природ
ною смертю 5 березня 1953 р. 
на скрнвавлення мозку, як 
це проголошено в тому часі". 
Конкретно, Хрущов вказав 
на Молотова і Мікояна, яких 
Сталін задумував „знищити": 
„Якби Сталін жив довше, то 
ми тепер не бачили б їх" — 
сказав цей найближчий спів
робітник і звелнчник Сталіна, 
теперішній його наступник 

киди, пороблені Хрущовим 
перед совстськнм комуністич
ним синедріоном .проте ЩОЙ
НО з оприлюдненого тепер 
тексту промови Хрущова ви
являється, що Хрущов ха
рактеризував Сталіна може 
навіть ще яскравіше і гірше, 
як це робили ворога больше-
вицького сатрапа, самі жерт
ви його тиранії. Хрущов 
представляв Сталіна, як оч
манілого манією велнкостп 
та водночас манією переслі
дування психопата-вбивиика, 
який панував виключно тіль
ки кривавим террором, тор
турами, вбивствами і без
упинними інтригами, безпо
щадно винищуючи кожного 
не тільки дійсного опонента, 
але й такого, що його оціню
вав, як потенціального опо
нента. Водночас Хрущов на
водив конкретні випадки пов
ної ігнорації Сталіна, який, 
напр.. визначував цілком не
реальну, схоплену з повітря 
ісвоту прибутків з сільського 
господарства. Сталін не виїз
див теж ніколи в край, а ос
танньою його подорожжю бу
ли відвідини в одній сибірсь
кій місцевості в 1928 р. (по
мер в 1953). Між роками 
1939 і 1952 не скликав був 
ні разу з'їзду комуністичної 
партії. 

Все ж, західнщ світ — як 
виходить ясно з коментарів 
преси — не задовольняється 
аиалізою того, що Хрущов 
говорив про Сталіна, а ро
бить дальші і глибші виснов
ки у відношенні до сучасної 
совстської політики та сомого 

Державний Департамент, оц- '.Хрущова. І так, стверджусть-
рнлюднюючн текст промови Уся, що Хрущов не осуджував 
Хрущова в американських j терору, тортур і вбивств у 
часописах з б червня ц. р. і принципі, а тільки обурював -
(вийнятий з того тексту при-1 ся, що вживано тієї системи 

Безпеки прийняла в справі І л и в ' п " д л * * * ' и т е ї > е с о в а н и х І несла вечірня преса з 4 черв-1 супроти партійних комуніс-

Поштовий департамент має кожної хвилини 
1,000-доляровий дефіцит 

Вашингтон. — Комісія По
штових Справ у Палаті Ре
презентантів закликає, щоб 
Конгрес прийняв законопро
ект про збільшення пошто
вих оплат, бо дефіцит пошто
вого департаменту становить 
річно 460,000,000 долярів, що 
дає кожної хвилини 1,000 до
лярів Дефіциту. Комісія в 
своєму звіті стверджує, що 
„постійне відкладання спра
ви поштових і оплат не роз
в'яже фінансових клопотів 
поштового д є п а р т аменту". 
Комісія прийняла законопро
ект про збільшення оплати 
за звичайного листа з трьох 

центів до чотирьох, а за лист 
летунською поштою — з 
шістьох до сімох" центів. Про
понують також збільшення 
оплат від поштових посилок 
другої і третьої кляс. Коли б 
Конгрес прийняв цей зако
нопроект, то дефіцит пошто
вого департаменту зменшив
ся б на 432,000,000 долярів 
річно. Конгресові провідники 
відмовляються зайняти ста
новище до цієї справи, але 
конгресмен Джан В. МекКор-
мек заявив, що, згідно з йо
го, інформацтми. більшість 
конгресменів проти збільшен
ня поштових оплат в цьому 
році. 

/ 
Стейти мають право діяти під час робітничих 

В АМЕРИЦІ 

' 

• Директор радієвої обсерва
ції при Університеті стейту Ога
йо в Колумбусі. д-р Джан Д. 
Кравс, повідомляє, що в травні 
цього року йому вдалося злови
ти сильні радіові сигнали з пла
нети Венери, віддаленої від зем-
лі на 27,000,000 миль. ЦІ сигна
ли нагадували стукоти, що їх 
чуємо в радіо під час грому, і з 
чого д-р Кравс приходить до ви
сновку, що й на плйнеті Венера 
буває грім. Д-р Кравс приймав 
ці сигнали при допомозі радіо-
вого телескопа. 

• Департамент р і л ьнвнтва 
повідомляє, що В південно-схід
ній частині Флориди незабаром 
розпилюватимуть отруту проти 
шкідника цитрусових дерев — 
так званої мухи „мед", яка поя
вилася в тому стеаті. Від 1930 
року мухи „мед" на Флориді не 
було. 

• Три юнаки у ВІЦІ 20-ти ро
ків билися в Бруклині перед ре
стораном. Коли поліцнет Джан 
Сотерлеяд хотів їх розігнати, всі 
три кинулися на нього І так 
важко поранили в чоло І йогу, 
що вія мусів піти До поблизько
го шпиталю. Полщяст був ще в 
шпиталі, коли О р*н б у л и за 
допомогою його н а п а с н и к и , 
ушкоджені тим часом в автомо

більній катастрофі. Поліцнет їх 
та̂ м заарештував, І вони відпові
датимуть за напад в суді. 

• Голова Товариства Власни
ків „Квортср-Коисй". Лестер 
Гудсон. подарував президентові 
А й з е н г а в е р о в і семирічного 
, Квортер-коня", а його внукові 
Дейвідові — дворічного лнша-
ка. Президент заявив, що ніко
ли в свосму житті не їздив на 
коні цісі породи. „Квортер-коні 
— це перегонові коні, які змага
ються тільки на відстані одніс! 
чверті милі. 

• У Північній Америці с 32 
чорно-білих журавлі, бо в зоо
парку в Ню Орлінсі, Луїзіяна, 
виклювалося друге пискля з 
яйця, через три дні після „наро
дження" 31-го цього рідкісного 
птаха. В Канаді на волі перебу
ває , 28 чорио-білих журавлів 
Це перші писклята цих птахів 
народжені в неволі. 

• Нюйорктькнй губернатор і 
можливий кандидат на прези
дента в цьогорічних виборах 
Аверел Гарримая вийшов із 
шпиталю, де перебував два тиж
ні після операції передміхуро
вих залоз. Він почуває себе доб
ре;, але,ще кілька днів .відпочи
ватиме вдома' в Шо Норку. 

заворушень 
Вашингтон. — Найвищий 

Суд ЗДА вирішив, що стейти 
мають право діяти під час ро
бітничих заворушень згідно з 
своїми законами, хоч ця спра
ва належить до федерального 
закону про крайові робітничі 
відносини. Суд став на стано-

жать до федеральних судів, то 
під час нечесних робітничих 
виступів можуть діяти і стей
ти, бо вони є „сторонами, які 
мають забезпечувати грома
дян проти всякого насилля". 

ізраїльсько - арабського спо
ру одноголосну резолюцію, 
яка складається з сьоми то
чок і в останній точці „про
сить Генерального Секрета
ря продовжувати добру 
службу з сторонами з такою 
ціллю, щоб довести до пов
ного виконання резолюції 
Ради з 4 квітня ц. p., як теж 
цо виконання постанов про 
перемир'я, та скласти про це 
звідомлення у відповідному 
часі". Найбільша боротьба в 
Раді Безпеки велася за точ
ку, яка поручала Генераль
ному Секретареві довести до 
порозуміння між Ізраїлем і 

сторін. Араби завзято проти- н я ) п о я с н и в # щ о робить це у 
вилися, добачивши в такому 
формулюванні фіртку для 
Даґа Гаммершнлда перего
ворювати не тільки про пере
мир'я, але й про тривкий 
мир. Совстський делегат Со-
болсв підтримав арабів. 
Французькі й англійські ре
презентанти в Раді Безпеки 
пригадали большевицькому 
репрезентантові, що та фраза 
в ідентичному тексті знаходи
лась в совстській офіційній 
заяві з 17 квітня ц. p., що її 
оприлюднено в Москві про 
Середній Схід .але, очевидно, 
оболсв заявив, що це „щось 
інше". 

Совєти не хочуть з'єдинення Німеччини 
Бонн. — Західньо-німецькі, 

керівні урядові кола дістали 
докладні відомості про наради, 
які два тижні тому мали у 
Москві французький прем'єр 
Молле і міністер закордонних 
справ Піно з Хрущовим на те
му з'єдинення Німеччини. 
Хрущов рішуче спротивився 
концепції з'єдинення Німеч
чини на базі вільних виборів, 
заявивши, що він „воліс маїн 
Німеччину з 50 мільйонами 
населення, як із 70 мільйона
ми". „Затримайте собі своїх Це рішення видав Найвищий 

Суд в зв'язку з заворушення-1 німців, а ми будемо тримати 
ми під час страйку в фабриці своїх" — заявив він фран-

к що хоч законно всякі Компанії Колер в Шібойгтен,| цузьким державним діячам, 
робітничі заворушення нале-. Вискансін. ствердивши цим бажання 

вдержати взагалі, як довго 
тільки можна буде. Німеччи
ну поділеною. Хрущов не ві
рить в можливість створення 
такої системи європейської 
безпеки, яка могла б проти
ставитись відродженню ні
мецької протнеовстської агре-
сивности. Він погодився би на 
з'едннення Німеччини, але під 
одною передумовою, а саме, 
щоб загарантувати комуніс
там в з'единеній Німеччині та
ку силу і такі впливи, які на
справді контролювали б цен
тральну німецьку владу і в 
неминучому наслідку дове
ли б до повного скомунізуван-
ня Німеччини. 

відповідь на численні запи
ти. Текст промови, що його 
мав Державний Департамент, 
був навіть зладжений для 
поінформування комуністич
них партійних лідерів поза 
СССР. Державний Департа
мент не ручається за автен
тичність того документу і 
не коментує його тексту', 
стверджуючи, що він „гово
рить сам за себе". Цей текст 
дійсно страхітливий: хоч уже 
досі появились різні подро
биці про „розвінчувальні" за

пічних діячів. Масові ареш-
тування, депортації, тортури 
й розстріли, що їх переводив 
Сталін, були — згідно з мір
куваннями Хрущова — пога
ні тому, що їх уживано в по
ганому часі і у відношенні 
до невідповідних осіб. Таким 
чином — приходить до ви
сновку західній політичний 
світ — в основі та сама сис
тема залишається надалі, 
тільки з вістрям, зверненим 
супроти всіх „ворогів наро
ду" внутрі Совстського Со
юзу іпо ' за ним. 

ФРАНЦІЯ І НІМЕЧЧИНА ПОГОДИЛИСЬ 
ОСТАТОЧНО ЩОДО ЗАРЩИНИ 

Париж. Західньо-німець-
кнй канцлер Конрад Адена-

„СОЮЗІВИА" ГОТОВА ДО НОВОГО СЕЗОНУ. ЩО ФОРМАЛЬНО 
БУДЕ ВІДКРИТИЙ 17-го ЧЕРВНЯ 

Союзівка, Кергонксон, Н.И 
'Ія вакаційно-відпочинкова 
к:елл Українського Народно
го4 Союзу при вступі в гори 
Сите кил уже цілком готова 
ю цьогорічного літнього се-
юну, що буде формально за
початкований великим весня
ним фестином у неділю 17-го 
червня. В найближчу субо
ту, 9-го червня, тут уже від
будеться конвенція Українсь-
ко-Америкаиських Ветеранів, 
на яку зголошено біля 300 
осіб. До нового сезону при
готовилась Союзівка цілим 
рядом нових розбудов та по
ліпшень і вдосконалень. — 
Перебудовано внутрішньо дві 
віллі, „Ворохту" і „Чернівці", 
пристосовуючи їх краще для 
вигоди гостей; приготовано 

дві нові ПЛОЩІ для постою 
автомобілів, одну біля ..Кис-
ва" і другу біля „Захисту"; 
вирівняно і вдосконалено до
їзд на оселю та дороги на 
самій оселі; вирівняно та за
сіяно травою площу біля Го-
стинниці; приготовано голь
фову площу біля Києва; бу
дується нругольню; переме-
бльовано багато кімнат і ве
стибюлі та переведено цілий 
ряд інших вдосконалень. Рі
вночасно дібрано найбільш 
кваліфікований персонал для 
ведення кухні і обслуги. На 
весь сезон вже тепер плану
ється відповідні культурно-
розвагові імпрези. Сезон фа
ктично вже почався з днем 
2-го червня, але його фор
мальне відкриття відбудеться 
— як згадано — в неділю 17 
червня, великий весняним 

фестином, що його влашто
вують Відділи УНСоюзу мет-
рополітальної округи Ню 
Порку і Ню Джерзі. В цьому 
дні очікується на Союзівці 
тисячі осіб з багатьох місце
востей довколишніх стейтів. 
З Ню Иорку, Асторії. Брук-
лина. Джерзі Ситі, Вайону, 
Нюарку, Елизабету та бага
тьох інших місцевостей виї
дуть спеціяльні автобуси, а 
велика кількість людей за
повіла свій приїзд приватни
ми автомобілями, корнстаю-
чи з иоворозбудованнх ма
гістраль: „Трувею" і шляху 
ч. 17, які тепер уже майже 
в н к л ю чають можливість 
будь-якої зупинки в русі та 
роблять поїздку на Союзівку 
найбільш приємною прогу
лянкою. На сам фестин в не
ділю 17-го червня пригото

вано багату і різноманітну 
програму. Так і цього року 
відкриття сезону на Союзівці 
почнеться з Богом, бо в день 
фестину буде відправлена пе
ред полуднем польова Служ
ба Божа. Після полудня по
чнеться фестинова програма. 

yep і французький прем'єр 
Молле відбули в Люксембур
гу в понеділок 1 червня ц. р. 
цлоденні наради, які закін-
гелись повним порозумінням 
і усіх справах Зарщинн. О 
од. 10 веч. Адеяауер подав 
;о відома, що між Иімеччн-
сою і Францією настала пов
ія злагода, а французький мі-
іістер закордонних справ Пі-
JO потвердив це. За тим но-
>им договором Зарщина по-
іернеться в дні 1 січня 1957 р. 
ю Німецької Федератнсної 
Республіки, як її інтегральна 
іастина. Існуюча тепер між 
Францією і Зарщиною моне
тарна і митна унія триватиме 
це три роки, в яких ступке-
чо буде ліквідована. Наступ-
гшла згода про поведення ка
налу між ріками Мозель і 
Райком, щоб дешевшим кош

том і коротшим шляхом мог
ти транспортувати вугілля з 
Зарського басейну до Франції. 
Західна Німеччина погоди
лась фінансувати в цілості 
той канал на німецькій тери
торії, коштом 550,000,000 ма
рок. Устійнено теж квоту ву
гілля, що його надалі діста
ватиме французький промисл 
з Зарщинн. Фахівці виготов
ляють ще деякі технічні по*-
дробнці, достосовуючи їх до 
узгідненнх принципів. Вели
кою перемогою політики ста
рого канцлера Аденауера с 
не тільки згода Франції на 
приєднання. Зарщинн до Зах. 
Німеччини але й прийняття 
принципу, що Франція і Зах. 
Німеччина вважають з'єди
нення Німеччини політичною 
передумовою безпеки в Ев-
ропі і що не можна вирішити 
справи роззброєння без одно
часного чи попереднього 
і'сдиненял Німеччини. 

•В ,”ІІ 

В СВІТІ 
• Папа flift XII, всупереч пе

ресторозі лікарів, ЯКІ заборони
ли лому виснажувати здоров'я 
публічними виступами, промов
ляв в останню неділю до 2.000 

Відповідну програму передба- і чоловіків і жінок, сільсько-гос-
часться і для тих гостей, що подврських робітників І домаш-
приїдуть на фестин уже в су- »"*оі прислуги, які прийшли а 
т ,я " А • • прощею до собору св, Петра, 
бову, 16-го червня. Адміні- Щал перестерігав рроти „фал..-
страція Союзівки тільки про-1 цінних пророків", які обіцянка-
хас, щоб ті, які думають ско-! ми високих заробітків заманю 
ристати з нічлігу на Союзів
ці, вже наперед замовили со
бі місце. Адміністрація рів
ночасно інформує, що до кін
ця червня зобов'язують ще 
передсезонові ціни за побут. 
отже, хто вже в цьому часі 
матиме вакації, повинен ско-
ристати з нагоди та відбути 
їх на цій оселі. 

| ють Сільську молодь до міст. 
• Японський и а р .і п м г н т 

в останній день перед літніми 
феріями, прийняв закон про 
сплату Філіппінам за шкоду, 
спричинену під час окупації тісі 
країни є другій світовій війні, — 
$800.000.000. Злагода з Філіппі
нами промощує шлях японсько
му урядові для переговорів з Ін
донезією про нав'язаний нор
мальних взаємин, яких усе ще 

1 нема між цими краіиамн. 

У Бомба! в Індії, зчинилася 
стрілкннна під час перебування 
там прем'єра Неру, який при
їхав, щоб виголосити промову 
на публічному політичному зіб
ранні. Багатотисячні д е м о н 
странти протестували проти зе-
повідженої реформи адміністра
цій но:ті поділу Індії, в якій Бом
ба й мав би перебувати 5 років 
під управлінням центрального 
індійського уряду. Юрба нищи
ла на вулицях а-вта, переверта
ла ліхтарні, була вікна в дер
жавних будинках. С вбиті й ба
гато ранених. 

• За вісткою ,.Самде* Тмймеу" 
з Лондону, Х р у щ о в запро
сив королеву Слисавету ft П чо
ловіка князя Единбургу приїха
ти до Москви. Вони дали чемну 
але відмовну відповідь. Офіцій
ного повідомлення про це на 
було. 
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ФІЛОСОФІЯ АЙЗЕНГАВЕРА 

НЕПОПРАВНІ ОПТИМІСТИ 
Оптимізм, як жнтторндісність і бадьорість, як нахил ба

чити тільки гарне і добре та сподіватись кращого в майбут
ньому — це в основі корисна прикмета людської вдачі. 
Все ж таки .оптимізм може легко завести людину під — 
як кажуть — дурного хату, якщо людина не мас бодай яко
їсь реальної бази та логіки. Це саме відноситься й до опти
мізму в політиці, кляснчннм прикладом якого можна вва
жати деякі американські коментарі у зв'язку з відвідинами 
югославського комуністичного диктатора Тіта в Москві, що 
стали тепер в центрі міжнародної політичної уваги. 

Тіто приїхав до Москви, відповідаючи на відвідини со-
встських „колективних диктаторів" Хрущова і Булґаніна в 
Беоґраді минулого року. Сенсацією в цих відвідинах с не 
тільки той факт, що Москва ..перепросилась" з Тітом після 
сварки в 1948-му році, але її те. що вона плянус тепер разом 
з ним ліпити новий комуністичний „народний фронт" у сві
ті. Всю пішу за сварки звалюсться тепер на небіжчика Ста
ліна, як звалюсться на нього й всі дотеперішні злочини в 
совєтськін внутрішній та закордонній політиці. Щоб ЩЄ' 
більше прнподобатнсь тому „блудному синові" Москви, те
пер принесено Тітові в жертву ще й Молотова, скинувши 
його з становища міністра закордонних справ, бо він брав 
безпосередню участь в акції проти Тіта. 

Очевидно, що Тіто після 1948-го року був би пропав, 
як сіра миша, якби не допомога Заходу взагалі, а Америки 
зокрема. Ця історія ще в свіжій пам'яті, бо ще й тепер в 
мільйоиових сумах допомоги чужим країнам, які саме роз
глядає Конгрес у Вашингтоні, окрему поважну позицію пе
редбачено на допомогу тому ж Тітові. Тим часом Тіто, при
їхавши до Москви, замашисто заявив, що едність і солідар
ність „комуністичних націй" вже ніколи й ніщо не захитає. 
Паради з прийняттям і гостиною Тіта в Москві тільки поча
лись і вони ще напевно принесіть не одну подібну заяву. 

Все те, що діється в Москві у зв'язку з відвідинами Ті
та, цікаве не так само по собі, як радше тією реакцією, яку 
ці ВІДВІДИНИ викликали на Заході, зокрема в Америці. Ці
кавим прикладом тієї реакції може бути редакційний ко
ментар у такій серйозній газеті, як „Н. П. Тайме", у ви
данні з понеділка 4-го травня. Всю сердечність, з якою Ті
та в Москві вітають, і, зокрема, ту, якою Тіто відповідає, ци
тована газета намагається зменшити оптимістичним твер
дженням, що це ще нічого не доказує, бо Тіто так само сер
дечно поводився недавно в Парижі і напевно повівся б у Ва
шингтоні, якби його туди запросили. Та це тільки вступ 
до того справді непоправного оптимізму, що його виявляє 
цитований коментар у дальших міркуваннях. Там стверджу 
сться, що Тіто с, мовляв, спритний дипломат та „інтелігент
ний лідер" і він напевно побачить, яка далека також і сьо
годнішня совстська пропаганда від дійсності!. Мовляв, Тітові 
будуть показувати всілякі „потьомкінські села", але за тією 
фасадою він напевно побачить жахливу дійсність, що не да
леко відбігла від тієї, яку він бачив ще за часів Сталіна. 
Цікава логіка! Бо ж та страшна дійсність, яку Тіто бачив 
і прекрасно знав за часів Сталіна, зовсім не стримала його 
від творення совстської системи у волелюбній Югославії і не 
перешкодила йому повинуватись усім наказам Москви за 
весь час своєї політичної кар'єри аж до 1948-го року. Не 
жахлива дійсність комуністичної системи ,але проста спеку
ляція амбітного малого диктатора була причиною розриву 
Тіта з Москвою. 

Від „бунту" Тіта минає вісім років, і коли сьогодні так 
тріюмфально вітають цього „бунтівника" в Москві, то мо
жуть мати в цьому не тільки політичні цілі на майбутнє, але 
й поважну причину з минулого. Правду сказавши, Москва 
могла б цілком заслужено причепити Тітові на груди ще 
й орден Леніна, бо заслуга його велика. Це він своїм „бун
том" зроднв і скріпив на Заході надії на тс, що ,.тітоїзм" в 
інших країнах може розвалити совстську тюрму народів, 
отже замість думати Заходові про безпосередній розвал тої 
потвори, вистачить сприяти ,,тітоїзмові". В останніх часах 
ряд американських дипломатів і публіцистів навіть намага
ються провести „тітоїзм" як принцип американської „виз
вольної політики", мовляв, більше можна дошкулити Мос
кві комуністичним ,.тітоїзмом". ніж національними визволь
ними рухами поневолених народів. 

Все це — велика заслуга Тіта перед Мосвою. а не пе
ред західнім світом. Відвідини Тіта в Москві та зв'язані з 
тими відвідинами прийняття і заяви були б направду корис
ні, якби допомогли відкрити світові очі на справжню суть 

Позиція Президента З'сдн-
неннх Держав, який канди-
дус вдруге, значно інша, як 
його опонентів - суперників. 
Коли їхні зусилля звернені 
на критикування існуючого 
стану, отже на добачуванні 
у тому стані якнайбільше не
гативів. Президент, який очо
лює адміністрацію і консти
туційно та -фактично відпові
дальний за цілість закордон
но- і внутрішньополітичних 
справ, за стан політики, 
культури й економіки, му
сить боронити висліди сво
го урядування і доказувати, 
що ті висліди — позитивні. 
Різниці тих двох становищ 
наймаркантніше п р о я в л я 
ються в таких двох супереч
них твердженнях: опозицій
на Демократична партія ус
тами своїх найповажніших 
кандидатів на становище 
президента (Адлей Стівеисон, 
Істес Кіффовер, Аверелл Гар-
риман) в один голос твер
дять, що престиж Америки 
за кордоном упав, її мораль
ний авторитет у чужих наро
дів загноєний, міжнародна 
ситуація погана, а голос 
Америки в розв'язуванні за
плутаних проблем мінімаль
ний. Д. Д. Айзенгавер у про
мові на зібранні лідерів Кра
йового громадського коміте
ту для підтримки Айзенгаве-
ра твердив у минулий четвер 
буквально, що „напевно пре
стиж З'сдннених Держав від 
останньої світової війни не 
стояв так високо, як сьогод
ні". Президент підкреслює 
на першому місці з-поміж за
слуг своєї адміністрації — 
мир. Він пригадує, що це за 
його урядування припинено 
війну в Кореї, а у В'єтнамі 
вжито заходів, щоб ціла та 
країна не впала в руки кому
ністів. ЗДА спричинились до 
зліквідування спору в Іра
ні (між Англією і Іраном за 
нафту), в Трієсті (між Юго
славією і Італією) та в „чис
ленних ще трудніших ситу
аціях довкола світу, які при
носили клопіт наших прияте
лям, отже й клопіт нам". І 
Президент признає: „Всі во
ни ще не розв'язані, але 
Америка зберегла свою пози
цію як приятель супроти 
,всіх, щоб з позиції сили мог
ти завжди виступати і допо
магати в узгіднюванні спорів, 
ліквідуючи причини, які до
вели були до таких ситуацій. 
Ми не дали загнати себе на 
позицію, яка була б цілком 
по одному боці такого спору, 
наслідком настроїв, сантимен-
ту чи чогось такого, що вне-
можлнвлювало б нам висту
пати в прикметній нам ролі 
посередника, злагіднювана і 
приятеля обох сторін, якщо 
с якась можливість мирного 
полагодження спору". 

Оце така філософія Айзен-
гавера в ділянці закордонної 
політики. Він оцінює тепе
рішню ситуацію оптимістич
но, бо, мовляв, панує мир, а 
позиція сили, яку зайняла 
Америка, примусила й боль-
шевиків відступити від дав
ньої тактики вічних погроз 
війною та перейти до такти
ки шукання впливів „іншими 
способами". Зберігати Амери
ку в ролі лідера вільного сві
ту і його найголовнішого 
речника, посередника та роз*-

у закордонній політиці. Він 
оптиміст, коли йде про по-. 
-ляд на існуючі нерозв'язані 
міжнародні проблеми, бо''— 
човллв, — прецеденс з успі
хами при розв'язанні різних 
Інших великих міжнародних 
.клопотів" ворожить успіх, 
також у мабутиьому. Треба 
тільки терпеливості! і послі-, 
доввостн. Президент, соліда
ризуючись тут з державним 
секретарем Дж. Ф. Доллесом, 
гапнеус зміну совстського 
курсу з агресивно - провока
ційного на усміхнено-„спіа-
існувальннй" — на рахунок 
американських успіхів, бо, 
мовляв, ніколи не дійшло б 
було до такої зміни, якби 
Совсти не прийшли до пере
конання, що Америка надто 
сильна І надто твердо рішена 
протиставитись будь - якій 
дальшій агресії. Бажання 
грати ролю медіатора й кой-
циліятора — днктус Айзен-
гелерові політику середньої 
дороги в закордонній політи
ці. 

Ще яскравіше підкреслюг 
це Президент у відношенні 
до внутрішньої політики. Вів 
вказує тут не тільки на доб
робут у всій країні, але й на 
такі моральні позиції, як 
, добра гра і справедливість 
супроти всіх, чесність і гід
ність в урядуванні". Прези
дент свідомий, що цс „сло
ва" ,але, мовляв, „вони ви
словлюють Ідеї і програму, 
як при помочі всіх громадян 
накреслювати й виковувати 
практичну платформу, що ми 
нею завжди керувались і ні
коли її не покидали". Як 
найвищу ціль, Президент 
вважає застосування „стро
гого закону етики" супроти 
цілого народу й окремих.гро
мадян. Ідеї й ідеали не ма
ють значення ,колн вовн за
лишаються на папері. Вони 
вартісні тоді, коли їх стосу
ється у практиці, а це може 
зробити власне тільки „доб
рий уряд, чесний уряд". „Ці
лі, що ми їх собі поставили, 
— казав Президент, — щ& не 
осягнено. Але зроблено -по
ступ". Як засіб до цілі Пре
зидент рекомендує захоплен
ня працею і своєю місією. 
що його порівнює з смолос
кипом: „Ми несемо поперед 
себе смолоскип. Несемо во
гонь, j — а не попіл". Презн> 
деит не хотів вдаватись у по
дробиці внутрішніх оправ 
американського • народу, що 
були предметом ДІЯЛЬНОСТІ! 
Адміністрації. „Радше гово
ритиму хвилинку про спосо
би, які дали б певність, що 
ця філософія великого се
реднього шляху в управлінні 
може в дальшому впливати 
на все наше життя". А щоб 
не залишати в ніякому сум
ніві ані своїх партійців-рес-
публіканців. ані противників-
демократів щодо характеру 
виборчої кампанії, Д. Д. Ай-
зенгавер заявив, що він вес
тиме її так дбайливо, так 
енергійно і так ентузіястичво, 
як тільки зможе вести. 

Ясна політична філософія 
і ясне становище. Нарід рі
шатиме, чи сприймає Ц, чи 
відкидає. І Президент не мас 
сам сумніву щодо того, що 

не всі голосуватимуть на ва
шому боці". Бо, як держав
ний діяч, визнає конечність, 
щоб Америка була „двопар
тійною", з однаково добрими 

„ДОБРОВІЛЬНА" КАТОРГА 

,.лтоізму", пле непоправний американський оптимізм змен-!0**40™ СУДДІ — це ті цілі, І патріотами - державввкамн 
шус і ці надії. и*0 ' х ставить собі Президент І в обох партіях. 
• ; • — 

Після з'їзду в Москві мо
лодих будівельників, на яко
му Хрущов виступив із за
кликом до молоді -—їхати на 
Сибір, Далекий Схід, Край
ню Північ і Казахстан буду
вати нові осередки важкої ін
дустрії, 19 травня централь
ний комітет комуністичної 
партії і рада міністрів СССР 
видали „звернення" до всіх 
комсомольських організацій і 
до всієї совстської молоді, в 
якому поставили перед ними 
чи не найтяжче завдання з 
іосі ними виконаних. 

Проблема створення важ
кої індустрії на сході і пів
нічному ' сході Совстського 
Союзу в комплексі інших 
проблем СССР стоїть там те
пер в центрі уваги. І це зро
зуміло. Ця бо проблема по
тала внаслідок далекоелг-
лих рішень у галузях госпо
дарсько • економічній, попу-
пяційній і військово - стра
тегічній. 

Про природні багатства 
Сходу і Півночі СССР, куди 
Кремль „закликає" молодь 
їхати на роботи, в зверненні 
ЦК читаємо: в Сибіру зосере
джено до 75% усіх запасів 
вугілля Совстського Союзу і 
до 80% гідроенергетичних ре
сурсів, 4/5 лісів, найбільші 
родовища кольорових мета
лів, залізних руд і хемічної 
сировини. 

Яку вагу прив'язує Кремль 
до розбудови нового індустрі-
яльного центру в східніх ра
йонах, видно вже з того, що 
в шостій п'ятирічці запляно-
вано для цих районів близь
ко половини всіх капітальних 
інвестицій. Протягом двох 
п'ятирічок (до 1965*1970-го 
pp.) большевикн думають 
створити на Сибіру силами 
.добровільно" стягнених ро
бітників третю найпотужнішу 
металюргїйну базу з щоріч
ною продукцією 15-20 міль
йонів тонн чавуну. Уже - в 
I960 році там мас бути видо
буто, вугілля і витоплено ча
вуну більше як в усьому СС
СР в 1950 році. Понад ріка
ми Східнього Сибіру вони хо
чуть спорудити найбільші в 
світі гідроелектрівні (Брат
ська — на Ангарі, Красно
ярська — на Єнісеї, Бухтар-
,мінська — в Казахстані та 
ін.). У I960 р. в східніх ра
йонах запляновано випроду
кувати електроенергії більше 
як в усьому СССР в 1954 р. 
За роки шостої п'ятирічки 
зусиллями невільників кому
нізму мас постати понад 
сто (!) величезних машино-
будівельвих комбінатів, що 
вироблятимуть усі види ма
шин, механізмів, апаратури 
та приладів. Щоб забезпечи
ти нову індустрію комуніка
цією, в шостій п'ятирічці на
мічено побудувати цілий ряд 
нових залізннчнх ліній. 

Для здійснення цих запа
морочливих проектів, які, за 
плануванням Москви, мали б 
забезпечити СССР не лише 
економічну незалежність, але 
й перевагу в усьому світі 
(„наздогнати й перегнати 

і Америку!"), потрібно мільйо
нів робочих рук. ЦК компар
тії „закликає" комсомольські 
організації виділити в 1956-
57 pp. лише . . . 400-500 тисяч 
хлопців і дівчат, при чому, 
як сказано В „зверненні" — 
„партія і уряд не сумніва
ються, що комсомольці Мос
кви, Ленінграду, Києва, Мін
ську, Одеси, Харкова, Росто

ва • над • Доном, Тбілісі, Ба
ку, Єревану та інших вели
ких міст покажуть в цій 
справі приклад". Як і можна 
було сподіватися, на нові ро
боти мобілізуватнмуть пере; 
дусім і переважно міську мо
лодь, • бо колгоспи вже від
давна терплять на брак ро
бочої енлн. В переліку міст, 
зазначених у „зверненні", 
названо столиці Російської 
Федерації, Української, Бі
лоруської, Грузинської, Азер
байджанської і Вірменської 
національних „р є с п у бліх", 
але не згадано прибалтійсь-

I. Світ 

ВЕЛИКА АЗІЙСЬКА РЕЛІГІЯ 
(З нагоди 2500-річчя смертн основоположника буддизму) 

Цього року припадає вели
ка ювілейна дата для 150 
мільйонів буддистів цілого 
світу. Поза межами Азії жи
ве їх яких 200 тисяч, але на 
самій його батьківщині мас 
він величезні впливи, які ані 
трохиг не підупали за два з 
половиною тисячоліття. Для 
мільйонів його ідеали с й бу
дуть на- протязі прийдешніх 
поколінь дорогими й єдиними 
в житті. 

Хто ж такий є Будда і в 
них республік і республік, чому полягають основи його 
що лежать в Азії. Україна 
представлена в „зверненні" 
не одною ляше столицею Ки
євом, а.аж трьома містами, і 
з того можна припускати, що 
українській молоді у здій
сненні завдань Москви при
значено найтяжчий уділ. 

У „зверненні" знаходимо 
одверте признання, що „в ря
ди будівельників приходять і 
демобілізовані воїни, я к і . . . 
повинні служити для всіх мо
лодих будівельників прикла
дом високої свідомости, орга-
візованости і дисципліни". 
Це признання розкриває дій
сну причину, яка спонукує 
Кремль перевести в найближ
чому майбутньому редукцію і 
армії на 1,200,000 вояків. 
Прикриваючись співіснуваль-
ннми гаслами миру і роз
зброєння, Москва включає 
величезні контингенти вояків 
у людські маси, мобілізова
ні на розбудову важкої ін
дустрії, вносячи в них війсь
кову „свідомість і дисциплі
ну". 

Як уже згадувано в „Сво
боді" (днв. стаття „Ще 500,-
000 — аа Сибір!" з 5 трав, 
ия ц. p.), немов би напівофі
ційне проголошення ліквіда
ції концентраційних таборів 
також, без сумніву, стоїть у 
зв'язку з запланованою роз
будовою нових індустріаль
них центрів. . У Москві, на
певно, прийшли до висновку, 
що при новому завиішньо-по-
літнчному курсі дотеперішня 
система визиску невільничої 
праці Мусить бути змінена і 
„злібералЬована". Т а к о ж. 
певно, нові диктатори прий
шли до переконання, що 
."ірактнкованкй досі . визиск 
в'язнів Не дао того економіч
ного ефекту,. на який вовн 
розраховували, о т в орюючн 
систему концтаборів. Тож, 
зважаючи .на це, і маючи 
на увазі пропаганду внутріш
ню й зовнішню, янісь „ре
форми" в Москві підготовля
ють, і частину в'язнів вже 
навіть випускають на „свобо
ду". Це, звичайно, не озна 
час, що большевнхн думають 
взагалі скасувати концтабо
ри, як засіб терору, визиску 
і приборкання поневолених 
народів. 

Тим часом приходять з 
краю вістки, які потверджу
ють наші припутцеяня. З ок
ремих листів, що їх одержу
ють по цей бік заслони лю
ди, які, ве зважаючи ні на 
що, рішили нав'язати кон
такт із своїми рідними, мож
на довідатись, що той чи той 
із бувших в'язнів, які відбули 
свій реченець ув'язнення, 
приїхали з концтабору до рід
ного села чи містечка, але 
місцеве начальство, приче
пившись до. якоїсь формаль-
востя, відмовилось їх за-
мельдувати, висилаючи для 

науки ? 
Прийшов Будда в світ у ро

дині князя Суддгодана, який 

така .появилися певні знаки: 
святий чернець Каладевала 
під час своєї Щоденної молит
ви помітив, що боги — у ве
ликому замішанні. Запитав
ши богів про причини цього, 
він дістав відповідь, що у 
князя Суддгодана народився 
син, який буде вчити під де
ревом Бо (рід фігового дере
ва) і що „колесо доктрини 
буде вертітися". 

Каладевала негайно рушив 
до князівського палацу, де 
йому показали новонародже
ного. У великій пошані став 
він перед ним на коліна і 
сказав, що новонароджений 

правив країною Капілавусту І зустріне в житті чотири зна
на північ від сучасного Вена-1 кя, які визнавать ного май-
ресу, себто в південному Не-ібутнс: стару людину, хаоро-
палі, недалеко Гімалайських го, мертвого й червця. І тоді 
гір. Отже, походив, він з ро
дини культурної, заможної й 
незалежної ,так само як зна
ний Магавіра, основополож
ник секти Джейн, що жив 
приблизно в ті самі роки. 
Про народження Будди є 
кілька легенд, але основною 
с одна, написана приблизно 
700 років пізніш, яка визна
ється за "найбільш точну. Це 

одна з найкращих легенд 
світу. 

В день народження Будди 
(його повне ім'я Готама Буд
да, тобто „благословенний"), 
як розповідає одна з голов
них книг цієї релігії — Джа-

I він вибере собі життьовий 
шлях. Якщо ж він залишить
ся в батьківському палацу, то 
стане володарем світу. 
• Суддгодан, який хотів, щоб 
син його ртав правителем, 
старався забути про пророц
тво Каладевала. Та коли Буд
ді сповнилося 19 років, на
ступив реченець, і все відбу
лося так, як сказано було в 
пророцтві. Вибравши шлях 
служіння вірі, він покинув 
палац, жінку ,дитину н пі
шов геть, . щоб передумати 
все, а потім почати свою про
повідь і показувати власним 

(Закінчення на стор. 8-ІЙ) 

полагодження справи до ра-
йонового центру. Районовий 
центр і собі, під усякими за
чіпками, відсилає бувших 
в'язнів до обласного центру, 
а обласний центр — до Ки
єва, Врешті, зневірені й заля
кані люди, побоюючись но
вих репресій, мусять вертати
ся на схід, де „спокійніше", 
або їхати працювати в ко
пальнях Донбасу, де робочої 
сили бракус і де їх, звичайно, 
радо. приймають. 

Значну частину депортова
них у 1946-47 pp. людей, що 
закінчили реченець свого за
слання, затримують на Сибі
ру чв в Казахстані, як „віль
них поселенців", і вовн за
лишаються працювати в кол
госпах, радгоспах та фабри
ках з обов'язком час від ча
су реєструватися в МВД і не 
маючи права виїжджати з 
визначеної їм місцевостн. Ще 
якась частина людей, по ви
ході .з концтабору, така са
ма добровільно залишається 
на Сибіру, щоб уникнути ре
пресій, які можуть їм загро
жувати в майбутньому в рід
них, але небезпечних місце
востях. Вони працюють пе
реважно в колгоспах, де умо
вний дещо кращі, як на Ук
раїні, і дехто з них навіть ви
силає своїм близьким, „віль
ним совстськнм громадянам" 
— убогі харчові посилки. 

Заповідаючи „реформи" в 
системі використовування не
вільничої праці, Москва саме 
в цей спосіб .добровільного 
самоув'язнеиня" хоче ство
рити додаткові кадри трудо
вої армії будівників сибірсь
ких фабрик, копалень і заліз
ниць. Ще царські — з був
ших каторжан — вільні посе
ленці на острові Сахаліні ка
зали: „Каторга починається 
тоді, коли вона закінчусться". 
В „країні побудованого соці-

ІІАУКОВЕ Т-ВО ЇМ. Ш Е В Ч Е Н К А 

У СТОРІЧЧЯ НАР0ДИН 
ІВАНА ФРАНКА 

Збіршп. праць і статтгй. приготованих на Наукову Конференцію 
12 1 13-го травня 19ов. 

Богдан Кравців 
(1) 

ФРАНКО - ЛІРИК 

Автор просить D землі, весплодющої матері: 

„Силу рукам л а " , Щоб пута ламати. 
Ясність думкам — в герце кривді в:іугать, 
Дай працювать, працювать, працювати, 

Б праці сконать". 11880). 

Д о вітру звертається, щоб двигнув з пітьми люд робочш”і. 
виплекав братерську згоду, поєднав велику силу, 

..Щоби разом, яружно стала, 
Щастя волі добувала". (188П) , 

Відповідаючи на иоклми весни, заисвилп 

, / /к>л». ІЮЛН, я йпш брат, 
Я для вас ра;і жиги. 
Серця свого кров'ю рад 
Ваиіп тор** змити!" (1883) . 

Поетові байдуже, що згине „забутий десь під тином": 
,Дсхай і так! Я радо йду 
На гесне, праве діло! 
За нього радо в горю вмру 
І аж до гробу додержу 
Свій прапор ціло". (1880). 

І товаришів він кличе: 
„Борітеся! Терпіть! По всій землі 
Рівняйте стежку правді! Де застали 
Лиш гложжс, терне, там по вас нехай 
Зеленіє жито, naze гай!" (1880). 

Але водночас, у ж е в ту добу здобутих з допомогою науко
вого реалізму „вершин", всіх отих закликів, заклять і запев
нень, вривається різким дисонансом лірика „Нічних дум", та
ких близьких своїми настроями і досконалою формою до пізні
шого „Зів'ялого листя", таких людських і таких завжди щирих: 

,Jiozi безмірнії, ногі безсоннії, 
Горе моє! 
Мозок наляжуть думки невгомоннії, 
В серці грижа, мов павук той, полиннії 
Сіті*снус. 

Виром невпинним бажання сердегнії 
Рвуться, летять — 
Вігно невтииісні і безконегнії.. . 
Мов на свої мене крила безлегкй 
Стопить хотять . . . 

О, моя яс.на, блискуса зірнисенько, 
Де ти живеисі . . . 
Чи. за життя ще я вздрю твоє лигенько? 
Чи аж по смерті на гріб мій, горлигенько, 
Плакать прийдвші" (1882) . 

Це не тільки „нічні думи". Поет признається і до таких 
настроїв розпачі і безнадійностн, як ті, що висловлені у стро
ф а х : 

Непроглядною юрбою 
Ідуть за днями дні мої, 
Так. страшно одностайні всі, 
Як олов'яні хмари ті, 
Що звільна линуть наді мною. 

Без діл, з закутими руками, 
Вез мислей деревію я, 
Зїинас молодість моя, 
Мов гиста рігка степова, 
Безслідно гине між пісками"... 

І в такі хвилини він навіть не боїться щиро признатися, що: 
,Д боротись за правду готов, 
Рад за волю пролить свою кров, 
Та з собою самим у борні 
Не простояти довго мені!", 

і тоді поет, ніби виправдуючися за ці хвилини слабостн, про
сить в пекучого болю не покидати його, не дата 

„... подумать ані на хвилину 
Про власну радість і про власне щастя". (1883), 

і до важкої думи-муки звертається з трагічним своєю безнадій
ністю благанням: 

„Сольними кліщами 
Стискай ти серце, якщо б від твосі 
С.хибМв я стежки! Ногами і днями 
Шепги над.вухом: ,JTu слуга нещасних! 
Працюй для них словом і рунами 

Без бажань власних, без вдоволень власних!" 

ялізму" т. 8в. вільиі поселен
ці можуть тільки мріяти про 
умовний, в яких жили їхні 
попередники. 

Тон і стиль, в якому звер
таються до підсовстської мо
лоді центральний комітет 
партії і рада міністрів із за
кликом їхати' на добровільне 
заслання, багато різняться 
від сталінських безапеляцій
них наказів. € у „зверненні" 
і звеличування її попередніх 
„трудових подвигів" („мо
лодь завжди відгукувалась 
на заклики партії і з честю 
виконувала Свій обов'язок пе
ред батьківщиною"), с н де
магогічні вигуки про „май
бутні покоління", які „з 
вдячністю пригадуватимуть 
героїв праці", і інша давно 
відома балаканина. Але не
ма сумніву, що за всіма тя
ми словами стоять тверді рі
шення поставити намічених 
до висилки-на роботи хлоп
ців і дівчат у такі шорсткі 
умовиші, що з них єдиним 
виходом буде тільки .добро
вільний" виїзд на Сибір. Що
до цього большевицька вла
да мас великий досвід. 
• Тим часон совстська преса 
вже зарясніла численними 
заявами поодиноких юнаків 
та дівчат і' цілих груп комсо
мольської -і безпартійної мо
лоді, в яких вони ,лросять" 
партію і уряд дат* їм .мож
ливість виїхати туди, де „тво
риться нове,, життя". 

Недомучевї в'язні концта
борів, „вілвні поселенці", де
мобілізовані вояки і .добро
вольці" з України, Білоруси: 
та інших поневолених Мос
квою країн г— ось ті мільйо
ни, які розбудовуватимуть у 
непролазній' сибірській тунд
рі і в дикій' тайзі величез
ний арсенал зброї, з поміч
чю якого .большевикн в 
слушний час;'спробують здій
снювати Зал:оаіти Леніна і 
Сталіна — розпалювати „сві
тову пожежу революції". І 
тому Москва.хоче тепер ми
ру, за всяку ціну хоче пере
дишки і „співіснування" з 
Заходом. 

В. С-ко 

НАМ НЕ В Е З Л И . . . 
Нам не везли 

(злвітчастою габою 
Шовків коштовних, 

(килимів важких В дитинстві 
[не зазнфлн ми з тобою 

Ні радощів. 
[ ні < розкошів бучних. 

Ма знали небо, 
[ліс і землю чорну. 

Хліб житній ілн, 
П и л „ - ^ Д У ^ КРИНИЦЬ 

(І смакували животворну 
Під розмаїте j 

І щебетання птиць. 
Нам слався кяуїнм 

(оксамитний з моху, 
По ньому Ашлн ми, 

• [по густій траві, Отак росли ' 
' [^вироедн потроху 

Кріпкі нівроку. -
„ (сміливі, живі. 

Ходім же JJ далі! 
(Все' аяп нас з тобою. 

Ходім, щоб випить * [Щастя келихи, Шумлять ліси 
_ •* [зеленою габою 
і килимами 

(стелються шляхи. 
ПЕТРаДОРОШКО 
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ВЕЛИКА АЗІЙСЬКА РЕЛІГІЯ 
(Закінчення 

прикладом, як треба жити. 
Дожив Будда до- 80 років і 
в останні дні свого-життя по
клав основи чернечого орде
ну, які зобов'язують його 
членів досьогодіш . 

На початках :'вибраного 
ним шляху Готама. Будда за
знав багато спокус від демо
на Мара, князя темряви. Цей 
демон старався спокусити но
го земним життям, .солодоща
ми влади, розкошів, але він 
втримався від усіх спокус і 
прийшов до пізнання цілей 
життя, прийшов до основ на
уки, якій потім присвятив 
себе ЦІЛКОВИТО. и 

У своїй першій проповіді 
Будда говориві про потребу 
уникати двох крайніх речей 
— задоволення почувань і 
надзвичайного приниження. 
Правильний шлях, казав він, 
с середина. Цей. серединний, 
поміркований шлях мас вісім 
головних ступнів г. правиль
ний погляд на все, правиль
ні інтенції, правильна мова, 

. правильна поведінка, пра
вильні засоби життя, пра
вильне иамаї-ання,' Правильне 
думання й стан розуму. 

Проповідуючи основні точ
ки свого вчення — триматися 
Поміркованого споеобу жит
тя, щоб бути найближче іде
алів, Будда в той же час був 
повний енергії, прагнення на
поїти людей новою вірою. В 
одній із своїх надзвичайної 
глибини проповідей, що на
зивається „Вогненною", він 
говорить про .рівнобіжність 
явищ і їх впливів на люд
ське життя, про іТе, що тіль
ки вибором середнього шля
ху, уникаючи злд га особис
тих вигід, можна знайти дій
сне щастя для душі. 

Основою вчення Будди с 
визнання, що страждання с 
наслідком бажань-спокус, і 
що уникнути їх .можна тіль
ки через поборрння жадоби 
і заздрости. Ціль може бути 
досягнена тільки .тоді, коли 
уникати брати життя легко, 
не впиватися, не брехати й 
не розбещуватиея. Людина 
стас вільною лише в праці і 
думанні, позбуваючись мину
щих ціннощів та,-спокус. Звід 
сн< випливає й основа органі
зації буддизму — чернець с 
тільки виконавцем культу. 
Але він с зразком для ін
ших, зразком найліпшого. 

Розкривши таємниці люд
ського життя, Будда не ду
мав про себе, як про єдиного 
і першого „освітленого" се
ред людей. Він говорив, що 
були перед ним інші Будди 
— МагавІра та Зороастра. Він 
вірив, що освітлення прий
шло до нього у ..вибраний 
час, для особливих цілей, і 
він с дев'ятим втіленням Віш
ку, одного з богів ,гіндуїзму. 

Згідно з буддистськнмн пн-

зі стор. 2-ої) 

саннямн, після прийняття 
Годамою проводу в буддизмі, 
сили диявольські у всесвіті 
відчули свою загибель. В цей 
момент Мара задумав вроби
ти останню спробу знищити 
Будду*. Від звернувся до ньо
го з пропозицією негайно зій
ти ̂ на небо. „О, єдиний ^свя
тий! Май утіху, увійти в 
Нірвану, і твої бажання бу
дуть здійснені". Готама від
мовився й прийняв рішення 
ЖИТИ на землі так довго, як 
лише дозволить ТІЛО, щоб 
спасти світ. Він заявив: „Я 
засную в абсолютній мудро
сті світи, такі чисельні, як 
пісок, і тоді увійду в Нірва
ну". 

Число послідовників Будди 
постійно зростало. Люди з 
радістю приймали його на
уку, бо вона відповідала спо
собу думання народів Індії. 
В простих словах він гово
рив, що „забезпечення Нір
вани не є забезпечення числа 
або логіки або розуму, але є 
табезпечення серця,,. Таким 
чином Будда відкидав мета
фізику, яку вважав за розу
мову акробатику, що не при
носить добра, а тільки збочує 
зі шляху правди. Пророк бо
жественносте, казав він. не 
потребує доказів, проповіду
ючи божественну правду. 
Треба сказати, що його вчен
ня найбільше поширилося не 
серед учених брамінів, але 
серед простих людей, спраг-
неннх правди і щирих сер
цем. 

Як же Будда дивився на 
Бога й чи визнавав Його іс
нування? Може цей запит 
видасться дивним про осно
воположника одної з най
старших релігій, але не є він 
зайвий. 

Відповіді Будди на ці за
пити завжди були виминливі 
і часто не задовольняли тих, 
хто його питав. Одній людині 
на запит: „Пане, чи є Бог?" 
він відповів питанням: „Чи я 
сказав, що є Бог"? Тоді ця 
збентежена людина, вказую
чи на себо, запитала знову: 
„Тоді там немає Бога?" На 
що Будда відповів: „Чи я 
сказав, що там немає Бога?" 
В цих відплвіддях й запитах 
пригадується пізніший на 
кілька сот років основопо
ложник нової моралі й релі
гії — Конфуцій. 

Відповіді Будди на запит 
про Бога можна зрозуміти 
тільки тоді, коли пригадати, 
як часто повторював він таке 
порівняння: „Коли дім у 
вогні, чи ви будете шукати 
причини виникнення вогню, 
чи відразу ж будете старати
ся його погасити?" На це йо
го послідовники знайшли 
свою відповідь: „Тасагата не 
мас теорій, він мас тільки 
практику". Цьому відповідає 

З Увага! Гартфорд, Конн. і околиця! Увага! 

В НЕДІЛЮ, 10-го ЧЕРВНЯ 1956 Р. 
,РАРТФОРД, КОШІ., 

. • в і д з н а ч у с 

1000-ліття християнства на Україні 
о годині 11-ій перед полуднем, 

. в Церкві св. Петра при 214 Main St. 
Торжсственнон}'Службою Божою при співучасті 
лат. архиепяскопа O'Brien та нашого і лат. духо
венства, а о год. 5-ій попол., в Bulkeley High School 

Auditorium при 470 Maple Ave. 

СВЯТОЧНОЮ АКАДЕМІЄЮ 
Д о численної участи в цих урочистостях все > 

Українське Громадянство Гартфорду н околиці за 

Д і ї о ний Комітет 

один рядок з буддійської по
еми „Дгаммапада": „Як мо
же існувати сміх, яка може 
бути радість, коли світ зав
жди горить?" 

Поклавши основи нової ре
лігії, Будда побачив, що ціль 
свого життя він осягнув. То
ді він ще раз вернувся до 
князівського палацу, де ба
чив батька, жінку, сина і 
брата. Цей епізод його жит
тя повний драматизму. У 
простій жовтій одежі, з голе
ною головою й бородою ви
голосив він їм проповідь і на
вернув до нової релігії всю 
родину. Вмер Готама Будда, 
вчитель Катагата, „той, хто 
не прийшов нізвідки і не від
ходить нікуди", глибоким 
старцем, зберігати в тяжкій 
хворобі кріпкий дух. 

Шукаючи правди, вароб-
ляюючя в собі високі мо
ральні прикмети і знаходячи 
відповіді на запити в пропо
відях Будди, його учні, а 
після НИХ МІЛЬЙОНИ їх ПОСЛІ'' 
довннків знайшли віру, яка 
живе в серцях людей дві з 
половиною псячі років. В 
країнах, де буддизм сильний, 
сальна віра в існування ду
ші, антитеза матеріялізму. 
Хоч дуже практична в житті, 
ця віра далека від матерія
лізму, і тому вона с непри
ступний муром для москов
ського комунізму. У світлі 
відродження нових сил в 
буддизмі і в конфуціянізмі, 
треба бачити нові надії для 
народів Азії, для яких релі
гія с справа кожного дня, 
часто дуже тяжкого. 

На маргінесі Vll-ro З'їзду делегатів 
„Самопомочі" 

VII-иА ЗІзд Делегатів „Само
помочі" в Америці, що відбувся 
в днях 28 і 29 квітня 1956 р. у 
власній домівці в Що Иорку, 

дав багато матеріялу до за
уваг. 

З'їзд виказав світла і тіні на
шого побуту в Америці ішро-
довж сімох минулих років, ЯК 
рівнож представив осяги і недо
ліки діяльності! Головної Упра
ви і деяких відділів „Самопомо
чі". Над тими звітами, головно 
над піднесеними яа Зборах не
домаганнями, слід критично за
становитися і доброзичливо про-
вірити хиби і перешкоди на те, 
щоб усунути і в майбутньому 
їх поправити. 

Позитивну діяльність і значні 
осяги виказано в ділянках: су
спільної опіки І харнтатнвної до
помоги, культурно-освітній та 
господарській. „Головна Управа 
і відділи „Самопомочі" зробили 
стільки, що могли зробити" — 
сказав у своїм звіті Голова Гол. 
Управи п. Ю. Ревай. 

Ці успіхи завдячуємо згідній 
співпраці і активності деяких 
членів Гол. Управи 1 членів Уп
рав кількох відділів, а головно 
співпраці урядовців • співробіт
ників ,,Самопомочі". Делегати 
звертали увагу на деякі иедо-
тягиенкя „Самопомочі": слабу 
діяльність в організаційній ді
лянці, зменшення числа членів, 
їх байдужність, брак'піддержки 
і співпраці у виділах, відсут
ність молоді 1 „давніх" емігран
тів та мале число членів зі схід, 
яіх теренів України- Причини 
слабого розвитку і браку ,,тем-
па" в діяльності Самопомочі в 
порівнянні до осягів в минулих 
каденціях, були внутршшьо-ор-
ганізаційні. 

Містоголова, рея. В. Мудрий, 

культурво-освітньої ДІЯЛЬНОСТІ! 
„Самопомочі", а зокрема справа 
збереження молоді для україн
ства в Америці. ..Самопоміч мас 
притягати до себе і організува
ти не тільки дорослих, але ви
ховувати іх дітей. В тій цілі тре
ба організувати і розбудовувати 
дитячі садки, парафіяльні шко
ли, курси українознавства, чи
тальні, бібліотеки 1 інші виховні 
установи. ,.Самопоміч" мас за
ступити американським україн
цям і „Просвіту" і „Рідну шко
лу" і „ Б е с і д у " і товариські 
Клюбн". 

В господарській ділянці вика
зано значні осяги в розбудові 
кредитових кооператив, яких 
масмо вже сім. Вони мали на 
день 31 грудня 1955 р. разом 
4.345 членів, котрі зложили 
J2.0O5.lll на вкладки ощаднос-
ти. Головка Управа Самопомочі 
повинна дбати, щоб заснування 
нових кред. чи інших коопера
тив опиралося на здорових під
ставах та щоб цей рух не зій
шов з кооперативно - громадсь
кої і національної пллтформв і 
ідеології. 

Ціла низка днекутантів пору
шила справу пресового органу 
,,Новий Світ". Було б корисним, 
щоб цей прес орган порушував 
справи, цікаві не тільки для но
воприбулих, але щоб- занимзв 
становище в актуал; них спра
вах нашого громадського життя 
і провадив реестр наших втрат 
в ЗДА. Для придбання прес, 
фонду Гол. Управа повинна ви
нести 1 реалізувати постанову, 
що всі члени кред, кооператив і 
відділів „Самопомочі є обов'яза-
ні передплачувати „Новий Світ". 

На Зізді відчувалася журба 
про дальше існування „Самопо
мочі". Однак, взявши під увагу 

ВІСТІ З УКРАЇНИ 
(За оовстською пресою І радіо*) 

Михайло Шахновяч. 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Филаделфія, Па. 

Г Д н я 9-го ЧЕРВНЯ ц.р.,о 5-ій год. вечора 
в приміщенні Українського Технічного Інституту 

(320 Схід 14 вул , Ніо Порк, Н. П.) 
відбудеться 

УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ 
Професорської ради У.Т.І., присвячене 50-річчю 

пюмалської діяльности доктора медицини й пастора 
громадсь g ^ g g j ^ к у п Ч И Н С Ь К О Г О . 

Доповідь про діяльність ювілята зробить 
проф. Д-р. Я. Зозуля. 

Адміністрація У.Т.І. 
зс=?о<=>о< >ос^г>о< >ос • " у >"< > < w ^ 

'ЧЮООООІІ ! » » • — 
ЦІЛУ ВШЛІОТЕКУ ЗАОЕРПИТЬ 

ВАМ І ВАШИМ БЛИЗЬКИМ 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 
УКРАЇНОЗНАВСТВА 

TFH ВЕЛИКІ КНИГИ 
u s e ех. дрЮ”вго, у д м етовяяД 

ДРЛ-У-
Ватаго Ьво+гушЛ. Мшат. У— 

щщ/Шт ер* Л Р р ч Н 
Замовляйте ” » „СвоводГ*. Цша 

трьох ИВИГ у іннютжяжії оправі — 
$48.60г 

0 0 0 0 0 0 0 0 » . 

говорив про невідповідивя під-*дотеперішні осяти, мусимо прий-
бір і пасивність деяких членів/ ти до-висновку, що „Самопоміч" 
Головної Управи і її Відділ ів.г може і мусять далі існувати. 
Брак діяльних і активних рефе-'J 
рентів, брак піддержки 1 спів-1 
праці впділових, спричинив не-| 
рівномірність праці і успіхів ок
ремих референтів та слабин 
розвів Самопомочі. 

Практика виказала, що в ор
ганізаційній ділянці повинен 
працювати сталий організатор, 
який повинен мати сталий і без
посередній зв'язок з відділами 
1 з членами, відбувати поїздки, 
сходини - наради та про”вірюва-
тн діяльність Відділів. Якщо 
Гол. Управа такого сталого ор
ганізатора не с в силі оплати
ти, то цю організаційну роботу 
повинен вести орг. референт 
при співпраці Інших членів Уп
рави і делегатів з Відділів, що 
мають досвід в громадській 
праці в „Самопомочі". 

Друга причина слабого роз-
вою ..Самопомочі" — це брак 
піддержки членів і байдуже від
ношення певної групи громадян, 
до організації. Причини цісї ду
хової кризи деяких членів Із но
воприбулих с різні: боротьба за 
свою екзистенцію, погоня за ма-
теріяльнимн користями, ВСЛІД 
за тим брак часу І жертвеяности 
для громадської справи. Над 
цими справами належить прово
дові „Самопомочі" застанови
тися. 

Для усунення упереджень і 
недовір'я до новоприбулих нале
жало б освідомяти давніх амо-
рикіиіських громадян, що „Са
мопоміч" — цс громадська орга
нізація, яка гуртує в своїх ря
дах усіх американських україн
ців, без різниці віровизнання і 
політичних переконань, і яка не
се допомогу' духову 1 матеріяль-
ну та правну всім українцям, 
новоприбулим і „старим" еміг
рантам, а також утікачам-пере-
селеицям в західиіх краях. Тре
ба оевідомити всіх, що згідна 
співпраця „давніх" і „нових" у 
різних комітетах і товариствах 
створила нові товариства і ор
ганізації та спричинила розквіт 
церковних і громадських, вже 
Існуючих, організацій. 

Повніші ми мати на увазі тем: 
тс, що наш зв'язок з українст
вом з кожіпш роком слабне. 
Тому відділи „Самопомочі 1 ,,но-
вопркбулі" повинні включатися 
в національне життя українсь
кої збірноти і співпрацювати з 
іншими українськими організа
ціями. Рівнож повинні ми удер
жувати зв'язок з американськи
ми організаціями та інформува
ти іх про нас. 

Провідною думкою доповідей 
1 дискусій було підкресленні 

Н О В І Ш Д О К У М Е Н Т 
БОЛЬШЕВИЦЬКОІ ОБЛУДИ 

Інститут марксизму - лені
нізму в Москві (ще недавно 
називався вія Інститут Марк
са - Леніна - Сталіна) опублі
кував знайдений в архівах 
лист Леніна з 1919 року, адре
сований до Програмової комі
сії 8-го з'їзду компартії. В цьо
му листі читаємо, між іншим: 
„Буржуазна демократія обме
жувалась п р о г о л о ш еияям 
формальних прав, однаково 
поширюваних на всіх грома
дян, нпр., права зборів, спілок, 
друку . . . Навпаки, пролетар
ська або радянська демокра
тія на місце формального про
голошення прав і овобід ста
вить фактичне надання їх на
самперед і найбільше саме тям 
клясам населення, які були 
гноблені капіталізмом, тобто 
пролетаріатові й селянству. 
Для цього радянська влада 
експропріює (відбирав) у бур
жуазії приміщення, друкарні, 
склади паперу, передаючи їх 
у повиє розпорядження трудя
щих та їх організацій". 

Цей лист основоположника 
большевнзму — яскравий до
кумент, який розкриває облуд
ну суть створеної Леніним т. 
зв. радянської демократії в 
СССР, де робітники й селяни 
позбавлені будь-яких прав ма
ти свої друкарні, творити.спіл
ки і скликати збори, бо все це 
там в руках і під ковтролею 
комуністичної партії, яка ви
ступає в імені народу. 

ПОМЕР МАЛЯР 
І В А Н Ш У Л Ь Г А 

У .".Радянській Україні" з 24 
квітня ц. р. вміщено оголо
шення Спілки совстських ху
дожників про смерть заслуже
ного діяча мистецтв УССР, 
маляра Івана Михайловича 
Шульги. Точну дату його 
омерти в повідомленні не за
значено. 

Н О В І Д О К У М Е Н Т И 
З 164S — 1G54 РОКІВ 

•Як подас „Радянська Укра
їна" ' з 24 квітня, польські 
історики . переслали соястсь-
п ш історикам фотокопії ціло
го ряду документів, які стосу-
ЮТЬСЯІ визвольної війни укра 
шського народу 1648-1654 ро
кові Документи розповідають 
про битви під Пнлявцямн, Бе-

SO-річчя смерти Самою 
Петлюри. 

26-го травня в просторій залі 
Мюз Гол в ФиладелфіІ відбу
лась велика всенароднії жалоб
на академія, присвячена 30-ій 
Вінниці трагічної смертн Голови 

;иректорІІ Української Народ
ної Республіки ґі Головного Ота
мана її збройних сил Симона 
Петлюри. О 8-ій год. вечора пе
ред численною авднторісю тихо 
спливала завіса під спів хору за 
кулісами. Відкривалась перед 
глядачами сцена, до мистецьки 
оформлена проф. П. Мегиком. 
З'явився, в обрамленні золотого 
дубового листя, портрет Симона 
Петлюри, під яким був чорюїй 
напис з лицарським хрестом: 
.,26. 5. 1926." Ліворуч гасло: 
,ІУкраїиа Незалежна — хоче чи 
не хоче того світ — таки буде"; 
праворуч другий напис: „Не за
буваймо про меч. Учімося три
мати його в руках." Заля зав
мерла в тиші. Українські комба
танти, з прапором в руках, в ма-
зепинках, відбували варту коло 
Ідеї Симона Петлюри. Пластова 
молодь СУМА та ОДУМ-у скла
ла свій жалобний поклін в жи
вому образі, запаливши перед 
портретом вогонь вічного стрем-
ліния українського народу до 
епосі иезялежности. Ця мистець
ка Інсценізація під вмілим ке
рівництвом актора укр. театру 
В. Мельника викликала в при
сутніх зворушливе враження. 

Святкову промову виголосив 
учасник визвольних змагань Бо
рис Ржепецький. Він підкреслпп 
иевмиручість нашої ідеї, постій
ність боротьби за нашу Неза
лежну Державу. Щоразу біль
шая число тих. що встають до 
боротьби за свободу. Могутшс 
наш рух. З вірою 1 посвятою 
поклали своє життя численні 
лицарі, а з ними 1 Симои Пет
люра, І вони кличуть нас до бо
ротьби, говорив доповідач. Він 
також' оповів про невсипущу 
працю Симона Петлюри на еміг
рації. Це викликало неспокій г 
російських окупантів України. І 
тоді комуністичні яГевти поча
ли переслідувати Симона Пет
люру 1 нарешті підлою рукою 
свого агента Шварцбарта за

мордували його в Парижі на ву
лиці. 

Петлюра не мав власного жит
тя, вія жав для народу. Петлю
ра — цо українська революція, 
це ціла доба, це наша відродже
на Держава. Наш святий обов'я
зок продовжувати розпочату 
ким боротьбу до кінця, до здо
буття Соборної Самостійної Ук
раїнської Держави. 

Мистецьку частину академії 
виповнили такі пункти програ
ми: Ганна ІПерей, меццо-соп-
pair. просп|вала ..Журавлі", муз. 
Свсевського та „Пісню про Пет
люру", і:омп. Заяця. Баритон І 
Самокішин співав три пісні: 
,Трн шляхи" Степового, „Арію 

Кармелюка" — Костенка, та 
..Безмежне поле". Лвсенка. Спі
вачка А. ПІддубна - Лясенко 
(сопрано) виконала комп. Фо-
менка „Тече вода в енне море". 
„Сунуться хмари". Челістка 
Хрпстя Колесса підограла комп. 
Рудницького (під акомп 

рестечком, Жвагіцеи. Серед 
цих документів — плян-схема 
битви під Берестечком, скла
дений її учасником, німецьким 
офіцером, що служив у поль
ському війську. 

Тепер, — твердить А. Ва» 
рабой, автор статті про ці до
кументи, — не залишається 
сумніву в тому, що татарський 
хан зрадив Богдана Хмель
ницького під Берестечком не 
випадково. Документи пере
конливо свідчать про те, що 
в 1651 році, задовго до бнтвн 
під Берестечком, польський 
уряд почав таємне листування 
з кримським ханом про укла
дення угоди, спрямованої про
ти українського народу • • • 

Далі А. Барабой твердить 
Що „хан шукав тільки зачіп
ки, щоб зірвати можливість 
остаточної перемоги українсь
кого війська вад польським, і 
цією зачіпкою обрав претен-
сію, що Б. Хмельницький на
чебто неправильно інформу
вав його про кількість польсь
кого війська. Виступаючи 
з-під Берестечка, хан звелів 
заарештувати Хмельницького 
і силоміць повіз його з собою. 
Через кілька днів він дав 'на
каз відпустити Хмельницько
го і з дороги до Криму писав 
йому підступні листи, в яких 
запевняв у - своїй готовості 
прийти йому знову на допо
могу. Але відступ татар з-під 
Берестечка в розпалі бою і 
арештувявяя Хмельницького 
спричинилися до перемоги по
ляків. 

З нових документів видно, 
що, не зважаючи на поразку, 
український народ з б е р і г 
твердість духа і віру в пере
могу. Селяни руйнували мос
ти в запіллі польського війсь
ка, нападали на нього з флан
гів. А Хмельницький знову 
проявив блискучі організатор
ські здібності і менше як за 
два місяці відродив численну 
армію, яка завдала полякам 
поразки в районі Паволоч-фа-
стів і оточила поляків під Бі
лою Церквою. Документи роз
повідають, що після укладен
ня ЗборівськОІ угоди Хмель
ницький вимагав від польсь
кого, короля згоди на те, щоб 
не тільки в Київському, Брац 
лавському'тв' Чернігівському 
восвідствах, алей в усіх укра
їнських землях урядові посади 
обіймали українці, а не по
ляки. 

Документи остаточно вста
новлюють походження слав
ного ватажка повстанських 
загонів полковника Максима 
Кривоноса. Він був ковалем у 
волинського магната Немнри-
Ча. Документи свідчать також, 
що Чаплицька була тасмТиим 
агентом польської шляхти, 
вела таємне листування з сво
їм колишнім чоловіком Чап-
ЛИЦЬКИМ, який служив офіце
ром у польському війську, 
одержувала від нього дирек
тиви приховувати цінності 
Богдана Хмельницького, а йо
го самого отруїти. Першу ча
стину цього наказу вона всти
гла виконати, а виконати дру
гу перешкодило викриття Ча-
плнцькоі і страта її. 

ПОВІДОМЛЕННЯ УШІ . 
Є СПРАВІ ЗАКІНЧЕННЯ ДІЛОВОГО РОКУ У. Н. ФОНДУ 

Діловий рік: 1955. щу його ааиочатковано 16 травня 
1955 p.. закінчено з днем ЗО квітня 1956 р. 

Екзекутнва УККА на свому останньому засіданні — дня 
12 квітня 1956 — прийняла до відома звідомлення касира 
УККА, п. М. Пізнана, що збіркову акцію на Український 
Народний Фонд в цьому році закінчено загальною сумою 
$95.692.28. 

На згадану суму складаються такі прибутки. 
а) Вплати титулом Національного Датку $82,710.19 
б) „ — ва УНФонд від організацій 7,403.05 
в) „ титулом різних збірок 5,142.67 
г) „ „ „ пожертв 436.37 

Разом $95,692.28 
Крім того прийнято до відома, що до каси УККА вплинула 

сума $10,100.68. 
Ця сума складається з таких оплат: 
а) Волати титулом членських вкладок $ 1.700.00 
б) Прибутки VI. Конгресу: — реєстраційне 7,028.02 

— гноясн 341.00 
в) Передплата на Український бюлетень 62.00 
г) Український Квартальний 960.41 
ґ) Дрібні вплати 9.25 

Разом $10,100.68 
Звіт про фінансову господарку за останній рік буде опуб

лікований після переведення контролі, що відбувалася від 
дня 26 травня 1956. 

На запитання інформуємо, що кожний може й надалі 
прислати свій Національний Даток за попередні роки те що 
даток буде вписаний в рекорді так, як собі того платник 
бажає. Себто, всі дальші вплати з титулу Національного Дат
ку чи пожертв за попередні роки будуть вписані відповідно 
до призначення. 

* Український Конгресовий Комітет Америки. 

КОРОТИ ВІСТІ 
• Англійська к о р о л і вська і топада 1782 року, написаного до 

гвардія гренадерів святкує 300 
річчя свого існування. Король 
Чарлз II заснував цю військову 
формацію, бувши на вигнанні в 
Бельгії, у 1656 році. На виставці, 
влаштованій з цісї нагоди, ви
ставлено м. І. підручного листа 
Джорджа Вашингтона з 13 лне-

калітаяа Гвардії гренадирів Ейс-
Пла, коли той попав в амери
канський полон під час визволь
ної війни в Америці. Конгрес по
милував Ейсгіла від кари на 
горло, на яку засуджений він 
американського старшину, 
був у відплату за повішеного 

ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ІНЖЕНЕРІВ 
В АМЕРИЦІ 
ПОВІДОМЛЯЄ, щ о 

В СУБОТУ, 9-го ЧЕРВНЯ, о год. 7-М веч. 
в домівці Товариства при 2 East 79th St., 

(будинок Українського Інституту Америки) в Ніо Норку 
відбудеться 

д о п о в і д ь 
п. Всеволода- Г о л у б н н ч о г о 

на тему: 
СУЧАСНИЙ СТАН ЧОРНОЇ МЕТАЛЮРГП 

В УКРАЇНІ, 
на яку запрошуємо Членів нашого Т-ва І зацікавлених 

гостей. ш 
Управа Товариств* 

і . і 
J . . . . • ! 

Рудницького) — Кокцока та 
Саммартіні: . Граве і Віваче 
(Соната Г-дур), а на закінчення 
..Прелюд" з першої сіоітн Ваха. 
На Академії був 1 виступ відо
мого хору „Кобзар" під дири
гуванням д-ра А. Рудницького. 
Хор проспівав Баронського: 
,.Ой там при долині", Мендель-
сова: „Цей, що з небес", Людке-
вича: Молитву з „Кавказу", та 
на .закінчення Український гимн. 

В концертовій частині на <Ьор-
тспіпні акомпаиіювала п. Лідія 
Бульба. 

3. Доичук. 

• ІІакістаас*кий прем'ср-мі-
ністер Мохаммсд Алі відклав А-1 на необмежений час свою подо-

Союз Українок Америки 
04 Відділ в Ию Иорку 

запрошує Українську Молодь з Батьками ва 

„ПЕРКАЛЕВІ ВЕЧЕРНИЩ" 
які відбудуться 

дня 10-го червня 1956 року 
у великій залі 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО Д О М Г 
140-142 Second Avenue, New York City. 

Призначені нагороди за найкраще виведену коломий
ку, пальчик 1 танго дали фірми: Surma Book, Агка, Ько і Rose 
Flower Shop. — Багато інших несподіванок чекас нас — тому 

СПІШІТЬ ВСІ — ВЕЛИКІ І МАЛІ!! 
Аранжер Вл. п. Василь Тершаковець. 

Буфет у заряді ВЛ. Лань. 
Початок о год. 5-ій попол. Оркестра В. БОСОГО. 

Вступ для Дорослих $1.50 — для Молоді $1.00 

". ^ШстецькцйХшг * 

З Л. М. Клюбу повідомляють, 
що у п'ятницю 8 червня відбу
деться доповідь проф. Іванни 
Прийми на тему .Два місяці в 
американському таборі молоді 
Вазіята". Доповідь Ілюстрована 
світлинами. Початок о год. 8 
вечора. Для молоді до 14 років 
вступ вільний. 

рож до столиці комуністичного 
Китаю Пейпінту. З призначено
го для цісї подорожі літака ви
вантажено приготовані для ки
тайських комуністів дарунки. 
Мохаммед Алі, що мас 52 роки, 
подав за причину — поганий 
стан свого здоров'я. Але появи
лась вістка, що він подасться до 
димісії. Пакістан належить до 
прозахіднього Б а г д а д е ького 
пакту і мас союз з ЗДА через 
спільну приналежність до Півд-
Східнього азійського пакту. 

# Конрад Адекауер, мікістер 
народного господарства Людям* 
Бргард. міністер фінансів Фріц 
Шефер, мтиістер закордонних 
справ фон Вреятаио І ще два за-
хідньо - німецьких міністри ра
дили над устійненням господар
ської політики, яка викликала 
була поважні суперечки поміж 
старим канцлером 1 його мініст
рами. Обмірковувано також пи
тання про дальшу оплату утри
мання- альяитських військ, ста-
ціокованнх в Західній Німеччині. 
Міністер Шефер рішуче проти
виться цьому. 

НОВЕ В И Д А Н Н Я : 

повний 
УКРАЇНСЬКО-АНГШИСЬКИИ 

С Л О В Н И К 
К. АНДРУСНШІІНЛ І Я. КРЕТА. 

11в8 crop — 96,000 слів І 85,000 фраз 1 зворотів. 
ІЦНЛ: $12.50 

Замовляти: 
-SVOBODA", Р. О. BOX 346, JERSEY CITY З, N. J. 

£Н11НШЩ!» 
yKPAiMHAgim 

•8VOBODA*», P. O. BOX 54Я, JERSEY CTTY S, H. % 

Вже можна придбати собі щойно видрукувану 
у виданні УВАН фундаментальну 

ІСТОРІЮ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Автор книги — Дмитро ЧИЖЕВСЬКИИ. 

В книзі охоплена доба від тточаткгв до періоду 
реалізму. 

Ціна $5.50 — в полотняній оправі з •золотими 
витисками $6.25. 

Замовляти: 
"SVOBODA", Р. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 

К О Б З А Р 
В 4-ох ТОМАХ 

Видання У В А Н — Інститут Шевченкознавства, 
Повне видання всіх творів Тараса Шевченка з цінними біо

графічними 1 літер.-критичнимн статтями відомого 
Шевченкознавця проф. Л. Білецьиого. 

Люксусове видання на першоряднім книжковім папері 
з репродукціями в барвах І одному кольорі малярських 

твори Т. Шевченка. — Всіх LwocTpanit 60. 
Кожний ТОМ оправлгняй у мяст. твердих обкладинках. 

• Всі чотяря томи обіймають поверх 2.006 гторіяок. • 
#> Ш в а за всі чотири томи $25*00 4 

Оямовляїн: 
"SVOBODA", P. О. Box 346, Jersey Chy 3, N. J. 

t -Тг і - " ' - т і , •'- - • • - • . • • - і - * Jr+.-.i - 1 1 '1-і - If 1 r 

ПЛАНУЙТЕ СВОЇ ВАКАЦІЇ НА 
СОЮЗІВЦІ 

• УЖЕ ВІДКРИТО « 
ВАКЛІЦПНО-В1ДПОЧИИКОВИИ екзон 

на оселі УНСоюзу в горах Кетсхнл в Ксргонксон, 
Ию Порк. 

Спеціально знижені ціни до ЗО червня. 
Гарні відновлені кімнати. — Знаменита кухня. 

Купальний басейн. 
Відповідні культурні та розвагові імпрези. 
З уваги на передбачений рух в сезоні, найкра

ще вже тепер зарезервувати собі місце виповняючи 
внизу формуляр (по-англійськи) та пересилаючи 
його на адресу: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE 
Kerhonkson, N. Y. 

UKRAINIAN NATIONAL ASS'N ESTATE 
Kerhonloon, N. Y. — Telephone 5641 

Name 

' AddrcM 

Enclosed is rtaerviU 

! 
3 

Date of 

"i deposit S (Of petcona. 

arrival Time 
for weeks, 



О Р А Ц І • >> HELP WANTED—MALE • 

МУЛЯРІ 
POR S. A. C. CONTROL CENTER 

МУСИТЬ БУТИ В ЮНІЇ 
ПЛАТНЯ S3.3;U НА ГОДИНУ 

§ ГОД. ДЕННО — SSS.75 НА ДКНЬ 
6 ДО Й ТИЖ1ПВ ПРАЦІ • 

ПЛАТНИЙ ПЕРЕЇЗД А Р / Г О П У С О М В ОГ,І СТОРОНИ 
ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПРАЦІ 

R O B E R T v E . McKEE C O N T R A C T O R S 
OFFUTT AIR FORCE BASE 

Omaha, Nebraska 

Зі Спорту 

П Р А Ц Я • 
Help Wanted— Female • 

ОПКРЕПТОРКН 
потрібні до шаття жіночик 
плащів. Секційна.робота, 

Постій іш праця -добра платня 
LENARD COAT CO. 

У18 Jefferson St., Hoboken, N I 
Tel. OLdfleld 9-5933 

СПОЛУЧУВАННЯ І ю о т т і в ю « 
елнк. дротів. Гарна монтажна 
праця, елекр. складові частини; 
побажані а досвідом. Великі 
компан. корветі. Горожлнн ЗДА 
Компанія може дати транспорт 
від P.road Ave.. Palis.iiie FJnrk бі
ля Public Senice автобуса # 1 . 
»165 & #1вв. Також від UCOrgC 
Washington Brulsjc Гоярсятнсь: 
4:30-4 p.m. E. S. C. Corporation. 
534 Hcreen Boulevard, Palisade 
Park. N. J. — Windsor 7-ОЮП. 

CARHOPS 
Д І В Ч А Т А 

Досвіду непотрібно. $2 00 на го
дину ва початок. Наука під чиї' 
праці. Праця цілий день 4-0 
год., 5 днів в тиждень. На кіль
ка годин 4-6 в п'ятниці, суботи 

і неділі. 
Дуже гарігі однострої-
Голосіпнсь особисто: 

RICHARDS DRIVE-IN 
461 Piaget Ave., CHfton, N. J. 

He телефонувати. 

ПОТРІБНО ЖІНОК 
до праці чищення бюр. Нічна 
праця. Можна працювати 5 до 
7 год. в ночі. Добра платня І до
брі умоиини праці. Голоситнсь 
в четвер І п'ятниці 1 3 0 P.M. 

Room 710, 
250 W. 57tb SL, New York Crty 

ПОШУКУ СТЬСЯ 

ДЖЕШТОРА 
в середньому віці 

ДО БУДИНКУ УНСОЮЗУ 
Платня після умови. 
Голоситцсь особисто 

до Головної Канцелярії 
УНСоїояу: 

83 GRAND STREET 
JERSEY CITY. N. J. 

РОБІТНИК ЗНАРЯДДЯ 
")Ю"-СВЕРДЛЯР ва No 5 

швайцарській "Jig "-бормашині; 
мусить мати добре знання мате
матики РобЙЮШ зішряд.ія, ма
шиніст, токар. 
ENTERPRISE TOOL * MFG. CO. 

117 Sylvan Ave., Newark, N. |. 
HU. 4-1300 -

ДО ЗАГАЛЬНОЇ ПРАЩ 
у флорині. 

Зголотеннп: 
FLEX1GLASS MFG. CORP. 

Rt 23 Pompron Plains. N. J. 
'ч милі на північ ВІД Huffman і 
Boyle, напроти Qabton's Lumber. 

• BUSINESS OPPORTUNITY « 

Р О З Ш У К И 

Uonrticyio МАРШКУ ПОЗНАН
СЬКУ (замужну н# пам'ятаю і 
і Копнчіпісць, досвід. Терно
піль. 

OLHA HORBACZEWSKA 
34І7И- W. Beverly Blvd. 
Aloriiebello — California 

П и ш у ш о свою рідну сестру 
ГІЛЬ Лю,тцку з села Кутя, пов. 
Золочін. восвід Тернопіль. В 
ІР-43 р. перебувала и Німеччині. 
Хто знав би про неї або вона са
ма, прошу писати на адресу 
брата: WASYL G1L, 411 Magnolia 
Ave„ Elizabeth, New Jersey. 

Пошукую Тету Аяастагію ЦИП-
ЦАР, заметена Михайлик. яка 
виїхала до Канади або ЗДА в 
р 1032-33 зі села Полонна, пов. 

Сяиік. Хто знав бн про неї про
шу повідомити. 
ТМНШ рошукуто приятеля Пет
ра НАГТРІІЯКА, з яким я був 
прв U.S. Армії в місцевості 
<Giesscn) Німеччина число чотн 
Lab Ser. Co. 4Л02, Lab Super Co 
1911, APO 169 US Army. 

Моя адреса: 
ADAM CYPCAR 
7 West Street, 

New Britain, Conn. 

КНИЖКА И ЧАСОПИС — 
НАИНЕОВХІДНПІП В ДОМІ 

КОЖНОЇ ІСУЛЬТУРНОІ 
ЛЮДИНИ 

З причини смерти в родині 
II Р О Д А С Т Ь 0 Я 

по дуже приступній Ціні u гар
нім положенні при ГОЛОВНІЙ 

дорозі No '.' 
ДІМ 4 КІМНАТИ. 

Г..ЧР І ТІЛ 4 КЛГ.ПІІІ. 
ГАЗОЛІНОВА СТАНЦІЯ 

З чиерти акра аомлі. 
По інформації ПИШІТЬ ПО 

,'і:раіііськи' або 
TV.i. Clavcrack 7Н31 

MICHAEL BARAN 
Star Route No. !l 

Hudson. N. Y. 

REAL ESTATE 

Доходова посілість; 14? спалень, 
2 вітальні, апартамент для влас
ника; модер. в досконалому ста
ні fl положенні Ідеальне для 
подружжя. Бнзнес, на цілий рік, 
або в сезоні в місті з каледжом. 
Досконале купно. Треба- огля
нути. МОЇ Brook House, Box 475, 
New Pall/, N. V. lei. New PalU 
6711. 

НА ФРОНТІ і І Л И Н OHTF.PIO 
— УКРАЇНА — ТРИЗУБ t.l. 

УКРАЇНСЬКІ ДЕРБІ ОНД'ЕРГО 
Торонто. Тільки 2.000. гля

дачці, було свідками лігового 
матчу в ньому СТ Україна пе
ремогла УСК Тризуб 2:lvвигра
ла українські дербі та продов
жила свою супрематію в нашо
му футболі в Торонті Тризуб — 
по перемогах над Кеиедіснс 3:1 
і Гуигерісю 1.0 мав усі шан
си перемогти ..молоду'' і ослаб
лену команду трикратного чем
піона Н, Ліги. У першій полу-
грі, напад Трнлуба, під прово
дом Аренжелопіча — часто заг
рожував воротим України. Най
кращим змагуном дефеизнви 
Тризуба виказався В. Бобинець, 
контужений перед кінцем- пер
шої полу-грн. Украіііа — наго
роджена метом карним, втрачаг. 
шансну відкриття, коли другий 
стріл Е р u є ґ о в і ч а — перед 
кінцем першої п о л у - г р и 
і грас за кавцім 200 доляріпі 
вдало б о р о н и т ь В р a ft л с й. 
По зміні. Україна —• під прово
дом тренера О. Скоценя. змінила 
систему гри і короткі паси, дов
гі подачі) і виказалась кращою 
на майдані Тем'юк. В. Дичкіп-
•ьі:ий та велетень Ерцеговіч — 

.тояли твердо перед доброю 
офензивою тризуба. Україна -
добувай ведення зі стрілу Габи 
1:0. але 10 мін пізніше Завадів-
ський з Тризуба — рівняс. на 
1:1. Другий мет карний, призна
ний суддею п їнгліщ, кінчить 
матч перемогою черввно-чорннх 
по" стрілі — Мирона Берези — 
2:1. 

Україна • Лнсяк, В. Дичків-
ськїш, Ригайло, М Ігнатовнч. 
Чрцеговіч. Теміїюк. Габа. Фельд. 
Холонюк. Береза. Ґуль, Р. Шев
чук, Кравченко. Ружнцький, 

Тризуб Врайлей_ Береза. 
черкач. Кампо, Бобинець. . Ка
чат. Завадігиькнй. Шевчишии. 
АрЯИЖвЛОВІЧ. Сидорець. Горсь-
:нй. Горохов'янка. Коваль. 

ВАПТ II .ІКС — ТРИЗУБ 
2:0 (1:0). 

Торонто — По ріпнорядній грі. 
у першій половині, в якій напад 
Тризуба випав досить бліДо, по
ляки добули тільки одні ворота, 
і мету карного іПапляс). По 
аміні, сильну перевагу вдержу
ють полики І Мек Мастер. шот-
ляндець, змушус вдруге до ка
пітуляції голкіпера Тризуба - -
Брайлей. При кінці Матчу — 
Тризуб спромігся на ннзку атак, 
але короткий час і добра засло
на противника, не дали змоги 
ннпрацюватн числового впсліду. 
Тризуб зійшов вдруге побитий в 
ліґовій г.амп:ініііі ІЗ Тризубі по
добались — Камат, Бобинець. 
Аранжелопіч. у противника 
воротар Шскозуб. Бядя. Стю-
арт, Форешав, Леш і ревеляція 
сеЗОПУ Мек Мастер. Глядачів 
ок. 2.000. 

ВАПТ П Л Е С — УКРАША 
1:0(1:0) . 

Торонто. — Вперше В ЛІҐОВІЙ 
Історії Н. Ліги — Україна про
грала до поляків 0:1. Відновлс 

Підприємці підтримують кандидатуру 
Гарримана 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 

Ню Пори, II. П. — Голова 
Міської Інвестиційної Компа
нії і президент Крайової Мі
ської Ліги Роберт Лавлінг 
повідомив, що організується 
крановий комітет із підприєм
ців, який мас дбати про те, 
щоб губернатор Аверслл Гар-
рнмпк був найменований на 
кандидата на президента. 
Давлінг говорив на пресовій 
конференції про те, що під
приємці замало поінформо
вані про успіхи Гарриманп 
як підприємця. секретаря 
торгівлі за президента Геррі 
Трумана і тепер губернатора 
найбільшого американського 
стейту. (Гарриман є визнач
ним підприємцем — він кон

тролює залЬнтіЧу компанію 
„Юніон Пацпфік" і одну ін-
пестнцііїно-банкову установу 
на Волл стріт в Ню Иорку) . 
Давлінг розмовляв із Гарри-
маном п|ю справу кандида
тури на президента кілька 
тижнів тому, і тоді губерна
тор ще не висловився був в 
цій справі. Д о комітету для 
В а н м є н у ванна Гарримана 
зголосилося досі коло 300 
підприємців. „Вважаю Гарри
мана за кандидата на прези
дента", сказав Давлінг, ,,бо 
інакше я не міг бн його на
звати". Гарримпн перебуває 
тепер в шпиталі і знає про 
акцію Давлінга та з неї вдо
волений. 

Франція пропонує Альжирові широку 
автономію 

Париж. Французький 
прем'єр П о Молле виголосив 
в суботу в парламенті велику 
промову на закінчення три
денної парламентарної деба
ти над політикою теперіш
нього уряду в Північній Аф
ішці. У тій дебаті промовля
ли загалом представники різ
них партій, при чому праві 
партії закидали урядові за
надто велику м'якість супроти 
партизанів, а ліві — комуні
сти - - розпутаная вмїни, яка 
закінчиться такою самою ка
тастрофою, як п Індо-Кнтаї. 
Молле перечив, наче б Фран
ція вела війну в Альжпрі. — 
Вона, мовляв, тільки боро
нить більшости тамошнього 
населення проти вбивств, еа-
ботажів і анархії збоку мен
шини. Водночас Молле запо
вів, що французький уряд у-
важас нснарушннм принцип 
„НерОЗДІЛЬНОСТЯ Альжиру з 

лода" Україна — представила 
себе виразно додатньо. РІшаль-
ні ворота впали в 20 мін. першої 
пін-грн, коли'комбінацію Лг.ш-
Мсжвсскі. 24-лІтніЙ шкот Мек 
Мастер, гарним стрілом посилай 
у ворота Ореста Лисака. По змі
ні - молоді спортсмени Укра
їни, заштопували мережану ком
бінацію подач противника і зму
сили польських лідерів табелі, 
піти в дефензиву. Україна* мала 
шанси на справедливий реміс. 
Дефензива України було тверда 
і вловні виконала свої завдан
ня, навпаки напад — ие вико
ристав кількох можливостей. В 

РАЧЕСТЕР, І і П, - С-во 
Рож. Преси. Богородиці Відд. 
30 повідомляс своїх членкниь, 
що піврічні збори відбудуться в 
неділю, 10-го червня, о годині 
4:30 попол., в церковній залі 
305 Гудсои Евню. Просимо всіх 
прийти с важні справи до вирі
шення та вирівняти свої вклад
ки, в противнім разі будуть су
спендовані. Приєднуйте нові 
членкнні до УНСоюзу І Се-
стрнцтва Ева Герула, пр,; 
М. Шворц, .кас; С. Гунька. скр. 

КЛІВЛЕНД. О. Б-во св. Ва-
силія Вел. Відд. 364. повідомляє. 
своїх членів, що місячні збори 
відбудуться в неділю, 10-го 
червня' в Укр. Домі, 3161 East 
93rd St., о год, 2-ій пополудні — 
Гр. Кукіз. предс; И. Слойка, 
рек. секр : В. Брездуи, кас; В. 
Владика, фін. секр. 

* 

Францією", але признає ..осо
бливу особовість" народові, 
якнії постав із змішання єв
ропейців з автохтонними бер-
беріицямн та арабами. Коли 
настане спокій — заявив 
Молле — то в три місяці по
тім відбудуться вибори, в я-
кнх європейські колоністи го
лосуватимуть разом з авто
хтонним населенням у спіль
ній курії, а не в окремих, як 
було досі, що вможливлювало 
1.200,000 французам панува
ти цілком над 8.500,000 ара
бів. Автономія Альжиру буде 
заґарантована ,,на базі рів-
ностн" з Францією, але дета
лі можуть бути* виготовлені 
тільки у спільних нарадах з 
легітимними представниками 
європейських і автохтонних 
груп населення. Молле за
жадав наприкінці своєї про
мови голосування над вотум 
довір'я урядові. Це голосу
вання відбудеться v найбли
жчий вівторок 5 червня ц. 
р. Загально вважають, що 
уряд дістане великою біль
шістю довір'я від парламенту, 
бо в теперішній міжпартінній 
констеляції парламенту нема 
виглядів на ніяку іншу ком
бінацію, як теперішня цент-
ро-ліва коаліція уряду Мол
ле. 

•ІІЛАДК.ІФІЯ, ПА. — Т-во 
„Мир" Відд. 321 повідомляс, що 
звичайні міс. збори відбудуться 
в суботу, 9-го червня, о год. 7-ій 
веч. С деякі кажи) справи до 
полагодження і ухвалення. Рі
шення, які западуть, будуть 
важні без огляду на кількість 
присутних членів. Просимо ви
рівняти залеглі членські вклад
ки. А. Горохівський, предс; 
М. Гелета, кас; І. Струк, секр. 

КЛІВЛЕНД. О. — Збори Т-ва 
„Сокіл" Відд. 336 відбудуться в 
неділю. 10-го червня, о год. 1-ій 
попол. II. пов. Просимо в с і х 
членів прийти на збори, маємо 
важні справи до полагодження 
і також заплатити свої вкладки, 
особливо хто винен за кілька 
місяців. Управа. 

КЛІФТОН, Н. ДЖ. — Т-во 
Укр. Січ Відд. 182 повідомляс 
своїх членів, що звичайні місяч
ні збори відбудуться в неділю, 
10-го червня, о год. 2-ій попол., 
в парафіяльній залі, 45-47 Говп 
Евня. Пассалк, Н. Дж. Просить
ся членів прийти на збори, с 
важна справа відкриття сезо
ну на Союзівці дня 17-го черв
ня 1956 р. Члени повинні при
йти і порадитись на зборах, в 
важне с кілько членів з нашого 
Відділу зголоситься взяти у-
часть. — Управа. 

ГАМТРАМК, МІШ. - Півріч
ні збори Т-ва ім. М. Шашкевн-
ча 94 Відд., відбудуться в су
боту, 9-го червня, о год. 7-ій 
веч., в залі >. Д. Клюбу при 
2376 Ґрейлінг. Фінансовий секр 
буде від год. 6-ої збирати член
ські вкладки. З огляду- на ду
же важні справи до вирішення, 
присутність всіх членів обов'яз
кова. Проситься членів забрати 
свої дивіденди. - - М. Борисевнч. 
предс; В. Ворнскевнч, фін. скр.; 
Н. Оиисько, скарб.; М. Мандрух. 
рек. секр. 

Ділимось сумного вісткою з Рідними І Знайо
мими, що для, 4-го червня 105в р. упокоїлася в Возі 
наша Найдорожча Дружина, Мама і Бабця 

бл. п. ТЕКЛЯ ОЖЕХОВСЬНА 
з дому СМОЛКА, 

яка жила при 2 Tudor City PI., New York, N. Y. 
Покійна була Дружиною знаного бизнесмена 

на долині міста Ню Норку м'ясара і власника м'я-
сарні F. О. Provision Co., — фірма знана також як 
Felix Orzechowski Provision Co., 74 1st Ave., New York. 

Полишила в глибокім смутку і жалю мужа 
ФелІкса, синів Михайла з дружиною Ольгою і 
Франціигка з дружиною Джов, внучок Мерилін 
і Варвару та Рідню. 

Похорон відбудеться в середу з каплиці жало
би Frank В. Campbell, Funeral Home 81st St., ріг Madi
son Ave., New York City, до костела св. Отанислава 
Єпископа Мученика при Е. 7th St., New York, де 
буде відправлене Поминальне Богослуження о год. 
10-ій рано в середу, 6-го червня. Тлінні Останки 
Покійно! будуть поховані на цвинтарі Gate of 
Heaven, Hawthorne, N. Y. J 

На цей сумний обряд, Кревних і Знайомих По
кійної запрошує, горем прибита Родина — 

муж ФЕЛПСС, 
сини: МИХАЙЛО і ФРАІПЦШЕК 

з Дру:кииами і внуки. 

П О Д Я К А 

FARMS FOR SALt 

НА ПРОДАЖ 
10 а к р . К У Р Я Ч А Ф А Р М А , 
н о в е 4 -к імн . б о н ґ а л о з л а з -
н н ч к о ю , і н е в и к і н ч е н и м п ід 
д а ш ш я м ; к а т е д ж , б у д и н к и 
на 2 , 0 0 0 к у р е й ; е л е к т р и к а , 
т е л е ф о н . Б л и з ь к о Hi^hs-
lown , N. J. Гот івка . П и ш і т ь : 

М. T R I S T A N , 
31 Acres Dr. , Hamilton S q . / 

N e w Jersey 
or Call JO 7 - 9 0 3 9 Trenton 

Кожний свідомий українець та 
конгва свідома українка вважа
ють своїм обов'язком стояти в 
рядах Українського Народного 
Союау, щов своїм членством 

збільшити, кадри Ідейних 
українських працівників 

ний стадіон Ф. Гемнлтон поста- j Україні, найкращим лмагуном 
мни ноннй рекорд глядкчіи — і був середній полічннк ЕрцеГо-
4226. Поляки відзначалися^ доб- і віч. який ясно перевищив стопе-
рою працею цілої команди'і пе- [ pa поляків — Форешав. 
ревшцпли рутиною, одначе „мо- і Богдан Прудиус. 

ВАКАІШ 

^ ВИШЛІТЬ СВОЇМ РІДНИМ І ЗНАЙОМИМ 4 
# ШКІРУ на ЧОБОТИ і ЧЕРЕВИКИ 
Наша фірма існує вже від 1904 р. па тому самому 

місці 
Відкрито щоденно до год. 6-ої вечора; в субота до б год. веч. 

MAJESTIC L E A T H E R CO. 
LEATHER and FINDINGS 

308 BOWERY, NEW YORK CITY 12, N. Y. 
Tel SPring 7-2594 

ІДЕАЛЬНІ ЛІТНІ ВАКАЦІЇ 
ДЛЯ ЦІЛОЇ РОДИНИ 

Д о в и н а н м у 2 і 3 -к ім-
н а т н і б о н г а л а з в л а ш 
т у в а н н я м н а й н о в і ш и х 
у д о г і д н е н ь . Привг -н і 
л а з н н ч к и , к у х н і , ие-
р а н д н , п р а л ь н я і г о р о д 
цо з а б а в и . П р и в а т н е 
о з е р о . К у п і л ь , п л а в а н 
н я , л о д к у в а н н я і ри
б а л ь с т в о . Т а к о ж на п р о д а ж п л о щ і і б о н ґ а л а — ма
л и й з а в д а т о к , л е г к і у м о в и с п л а т и . У к р а ї н с ь к а о с е 
л я . 

J O H f T M A O R E L 
Neversink, N. Y. — T e l . Liberty 167 M l 

i = / 

• В сто-TinU Бразилії Pio де 
Жанейро при допомозі танків І 
патдерних ввт розганяли сту
дентів, які протестували проти 
підвищення цій на залізничі бі
лети. 

ЧУДОВИЙ ЛИС НА 
ДИХАВШЦО 

Бронхіальну Астму 
Кожани, що колннебудь тер

пів иа страшний АТАК АСТМИ 
— знас, що це с біль. Ви каш
ляєте, важко дихасте, задихус-
теся 1 ді'шнтеся від кашлю. Ча
сами Ви мусите боротися за від
дих. Найменше напруження му
чить В а т віддих та внчерпуб 
Вас. Найгірше це виглядає а 
ночі. Дуже часто, через без
упинний кашель 1 важкий від
дих, що його спричинює тиск 
крони Ви не можете спати в но
чі. АСТМА — це дійсно страш
на недуга — але це оголошен
ня дає Вам надію на виліку
вання. 

О с ь л і к , щ о називається 
PENNYL, що приносить иечува-
ну полекшу для тих, які терп
лять на Астматичний кашель І 
Бронхіальний тиск крони. Ця 
чудова формула діє надсподіва-
но та усуває згущення флегми 
Кашель уступає, віддих стяг 
лекшнм так скоро діє цей лік 
Байдуже, як довго В и терпите 
або які досі лікаретва Ви зажи 
вали, ми радимо Вам попробу 
вати PENNYL. ПНпліть цей ви 
різок до OREGON DRUG PRO 
DUCTS. Dept. U, Peekskill, N. Y 
Напишіть Ваше Ім'я fi адресу 
точно друком на відворотному 
боці коверти. Звілтам вишлютї 
Вам велику пляшку, за ЯКУ за 
платите поштареві тільки $4.00. 
(Це включає т а к о ж поштову 
плату). Не зволікайте. Ви б\ 

дсте почуватися краще 1 без 
страху, маючи в руках цей пев
ний середник PENNYL. 

БРНДЖПОРТ, КОШІ. — Т-во 
Укранінська Січ Відд. 59 пові
домляє своїх членів, що збори 
відбудуться в суботу, 9-го черв
ня, в УНДомі 517 Галет вул.. о 
год. 7:30 веч. Вливається все 
членство прибути, секретар вже 
мас для членів дивіденди і їх 
роздасть на зборах. Управа 

ПОНГСТАВН, О. - В-во св 
І. Хрестителя Відд. 230 повідом
ляс. всіх членів, що місячні збо
ри відбудуться в Неділю, 10-го 
червня, о год. 2:30 попол. Про
ситься всіх членів прийти. Має
мо багато справ до полаго
дження. Ваша присутність є 
конечна, — М. Мушинський, 
предс; Д. Войтопич, кас; І. 
Павловський, секр. 

БРУКЛІІН, Н. П. - Т-во За
порозька Січ, Відд. 325, повідом
ляс членів, що чергові збори 
відбудуться в суботу, 9-го черЕ-
ня. о год. 8:00 веч.", в УНДомі, 
216-218 І”рснд стріт. Члени, я-
кнм не можливо прибути на 
збори, можуть впл”.чтнтн свої 
вкладки кожного вечора в Укр. 
Нар Домі, або вислати на ад
ресу секретаря: William Chupa. 
240 Е nth St.. New York, N. Y. 

HIOAPK, H. ДЖ. — Т-во їм. 
M. Грушевського, Відд. 219 по
відомляє своїх членів, що пів
річні збори відбуд>ться в субо
ту, 9-го червня, о год. 7-ій веч.. 
в церковній залі. 673 South 19th 
St. Просимо усіх членів явитися 
на зборах, бо маємо важні спра
ви до полагодження. — Управа. 

З волі Всевишнього дня 22. 5. '5в. відійшла від пас 
у вічність в Ню Порку наша Мама й Бабуня 

бл. п. Параскевія Пелех 
проживши 75 р. трудолюбивого життя. 

Цією дорогою складаємо щиру подяку всім людям 
доброї волі, які причинились до зменшоння П страждань 
перед смертю та які віддали їй останню прислугу, пра-
щаючи п дорогу' вічного життя. Передовсім дякуємо ВИ. 
Д-р Ссйджек за дбайливу лікарську опіку, Веч. о. Кузь-
м:ікові за відправу похоронних обрядів а погребннкові 
п. Яремі за дбайливе й совісне виконання своїх обов'яз
ків. 

Щиру подяку складаємо рідні: П-ству Гладншовсь-
кнм, Саліям. Савчукам 1 Шмігелям. Слеціяльна подяка 
за опіку й дбайливість для Покійної під час 7-літнього 
перебування в ЗДА й відвідування в часі недуги, та за 
участь в похороні Еві Чічкан, П мужеві та донькам. 

За добре серце й поміч Покійній дякуємо щирому 
нашому Другові й Приятелеві Степанові Ничові з Ма
мою. Дякуємо також Всім прочим Знайомим за участь 
в похоронних обрядах та за вислови співчуття. 

С и н и : ". 
Володимир з Рідною — Бріджпорт, Коннектікат, 
Михайло з Ріднею — Штраубінг, Німеччина. 

Замість квітів на свіжу могилу складаємо $15.00 на 
хворих дітей залншенців в Европі. 

ПОНГСТАВН, О. — Т-во їм. 
О. Баса раб Відд. 348 буде Мати 
свої збори в неділю, 10-го черв
ня, зараз по Вел. Сл. Божій, в 
церковній залі. Проситься усіх 
прийти - - Ваша присутність ко
нечна. — М. Чсрніґа, предс.; 
М. Періг. 

МЕНВІЛ. Н. ДЖ. — Збори 
Т-ва ім. Т. Шевченка Відд. 349 
відбудуться в неділю, 10-го 
червня, в домі Лісного. — М. 
Лісний, секр.; А. Шеґера, пр.; 
В. Ясіновський, кас. 

АСТОРІЯ. Л. АП. — Піврічні 
збори Б-ва св. о. Ннколая, Відд. 
5, відбудуться в неділю, 10-го 
червня, о год, 5-ій попол.. в залі 
Укр. кат. церкви Чесного Хре
ста, 37-09 — 31 Ave. Проситься 
всіх членів прибути є дуже важ
ні справи до рішення і відібрати 
свою дивіденду УНСоюзу. Та
кож просимо всіх членів І чле-
ннць, що хочуть їхати на Со-
юзовнй Фестин на Союзівку в 
неділю, 17-го червня ц. p.. зго
лоситися до предс. І. Сидора, 
або секр. II. Барннча якнай
скоріше, не пізніше до 10 черв
ня, щоби знати скілько осіб є. І 
Щоб відповідно замовили авто-1 
бус, що заведе на Союзівку і на- | 
зад до Асторії. Перевіз в обі сто
рони тільки 3 дол. від особи. — 
І. Сндор, предс; А. Клнмншнн. 
кас; П. Барнич, секр. 

Р І З Н Е 

, А Р К А 
48 К. * вул. в В и Порцу 

(тел. GR 3-3550) 
Т У Р Е Ц Ь К І Х У С Т К И 
Гуртом та детайлічно 

САЛЬОН КРАСИ 

„МАРІЙКА" 
Щоденні години 

від D. рано до 
8. вяечір. 

318 EAST 6th ST. 
3(Bet . 1st 4 2nd Ave.) 

- a NEW YORK 3, N. Y. 
Telephone 

GRamercy 5-7244 

Читайте шоденннк „Свободу" 

ї ї „УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР 
Д-ра А. Т. КГБЗЕЯ 

Нове доповнене І виправлене видання. Кнвжха оховхюв 
всі недуги І подає способи їх лікування. 

„УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР" В КОЖНІЙ УКР. ХАТИ 
Ціна $6.09. 

Замовлення а валвясггістю надсилати: 
"SVOBODA", 81-вЗ Grand S t , jersey Coy З, N. J. 

Lytwyn & L y t w y n 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга Щира І Чесна 
Our Services Are Available 

Anywhere In New Jersey 
801 SPRINQFIELD AVENUE 

IRV1N0T0N, N. J. 
NEWARK, N. J. 

ESsex 5-5555 

ІВАН БУНЬКО 
У К Р . П О Г Р Е Б Н Н К 
Обслуга, чесав І найкраща 

ЦІНИ ПРИСТУПНІ 

J o h n Bunko 
Licensed Undertaker 

& Embalmer 

REASONABLE PRICES 

437 EAST 5th STREET 
New York City 

j Telephone: GRamercy 7-7661 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . П О Г Р Е Б Н Н К 

Заянмасться похоронами 
* BRONfc, BROOKLYN, NEW 

YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована темпера
тура, Модерна каплиця 

до ужитку даром. 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 

NEW JfQRK, N. Y. 
Tel. ORctmrd 4-2568 


